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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

 „În caracter, în maniere, în stil, în orice, cea mai frumoasă 
este simplitatea.”

- Culese de Tata  Henry Longfellow (1807 - 1882) scriitor american
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Primăriile, din nou la mâna Primăriile, din nou la mâna 
C. J. Prahova pentru C. J. Prahova pentru 
alocarea cotelor din IVG și TVAalocarea cotelor din IVG și TVA

Mi-e frică de proști pentru că nu înțeleg nimic.
Mi-e frică de proști pentru că nu ascultă.
Mi-e frică de proști pentru că sunt siguri pe ei.
Mi-e frică de proști pentru că sunt răi.
Mi-e frică de proști pentru că nu au frică.
Mi-e frică de proști pentru că nu au remușcări.
Mi-e frică de proști pentru că nu plâng decât 
de furie.
Mi-e frică de proști pentru că nu râd ci hăhăie.
Mi-e frică de proști pentru că nu obosesc să 
fi e proști.
Mi-e frică de proști pentru că nu au tată ci 
doar pe mama lor.
Mi-e frică de proști pentru că râd când ar 
trebui să plângă.
Mi-e frică de proști pentru că nu au rușine.
Mi-e frică de proști pentru că nu au simțul 
penibilului.
Mi-e frică de proști pentru că râd doar la 
propriile glume.
Mi-e frică de proști pentru că nu simt.
Mi-e frică de proști pentru că nu au ținere de minte.
Mi-e frică de proști pentru că sunt imprevizibili.
Mi-e frică de proști pentru că, deși stau în 
genunchi în biserică, nu au niciun Dumnezeu.
Mi-e frică de proști pentru că se recunosc 
între ei și se ajută fără să conteze altceva decât 
nevoia de supraviețuire.
Mi-e frică de proști pentru că sunt mulți.
Mi-e frică de proști pentru că dau foc casei ca 
să se încălzească doar ei.
Mi-e frică de proști pentru că au ajuns foarte sus.
Mi-e frică de proști pentru că sunt nemernici.
Mi-e frică de proști pentru că nu se uită în 
oglindă decât la cum le stă freza.
Mi-e frică de proști pentru că fac copii.
Mi-e frică...de ei, TOȚI!

ÎNTREBARE PENTRU CONSILIERI, PRIMAR ȘI VICEPRIMARI:

M

 DOMNIILE VOASTRE LUCRAȚI PENTRU PARTIDE  DOMNIILE VOASTRE LUCRAȚI PENTRU PARTIDE 
SAU PENTRU PLOIEȘTI ȘI PLOIEȘTENI?SAU PENTRU PLOIEȘTI ȘI PLOIEȘTENI?

Problema de primă importanță a asigurării agentului termic în Ploiești după expirarea 
contractului cu Veolia Ploiești a intrat într-o nouă etapă. De scandaluri, evident! Asta 

dacă vă gândeați că instituțiile și oamenii (politici) implicați în această chestiune chiar au 
chef să găsească o soluție. Cert este un singur lucru, speculat la maximum: toate oalele se vor 
sparge în capul primarului Adrian Dobre! Și se vor sparge foarte urât, dacă șeful executivului 
ploieștean nu va găsi o rezolvare pentru asigurarea apei calde în blocurile racordate la 
sistemul centralizat de încălzire. Asta deși nu este singurul responsabil, Consiliul Local având 
atribuții serioase în acest sens. Dar pe fondul lipsei de hotărâre a primarului, poate a slabului 
management al situației, adversarii săi politici conduc lucrurile intenționat cât să-l prindă 
pe acesta la colț și să-l compromită defi nitiv în ochii ploieștenilor (nu că n-ar fi  deja). E ca 
într-un meci de box; îl duci pe adversar în corzi și apoi îi administrezi lovitura fatală. Într-o 
comunitate normală, cum din păcate nu e Ploieștiul, toți actorii administrativi și politici ar fi  
trebuit să se strângă la un loc și să găsească rapid o rezolvare. La noi însă chiar și apa caldă/
căldură e folosită drept... agent electoral! Continuare în pagina 6

La 35 de 
ani de la 

plecarea printre 
Stele și la 86 de 
ani de la nașterea 
sa (31 martie), 
Nichita Stănescu 
va fi  omagiat și 
aici, pe Pământ, 
la Ploiești, prin 
decernarea titlului de cetățean de onoare al 
orașului. Deși este poate cea mai puternică și 
fascinantă personalitate pe care a dat-o urbea, 
poetul nepereche a trebuit să-și aștepte rândul 
până spre poziția 92 pentru a fi  introdus în 
galeria oamenilor de vază! Fiindcă, ei da, 
va fi  al 92-lea cetățean de onoare, iar aleșii 
au stat în cumpănă 30 de ani până să decidă 
dacă Nichita trebuie trecut sau nu în această 
listă exclusivistă. La ce i-ar mai folosi acum 
distincția, de vreme ce el e oricum în pagina 
de aur a literaturii române? Pesemne este mai 
mult invers, Ploieștiul are nevoie de Nichita!  
Să-i felicităm totuși pe cei care repară, fi e și 
târziu, gafa de protocol de peste trei decenii!
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Consilierul municipal 
PSD George Botez ar 

putea frânge visul colegului său 
de partid, Cristian Ganea, de a 
ajunge primar plin al orașului. 
Acesta a declarat presei locale că 
nu exclude varianta de a candida 
la Primăria Ploiești, dacă PSD îi 
va cere acest lucru. Desigur, de la 

intenție la faptă e oleacă de drum, 
fi x cât sondajul care se va organiza 
pentru a vedea ce candidat se va 
plasa mai bine în preferințele 
electoratului. Dacă balanța va 
atârna în favoarea lui Botez, acesta 
îl va înlocui pe viceprimarul 
Ganea, cel vehiculat până acum 
a fi  „sigur” omul cu care PSD va 

merge la anul, în alegerile locale. 
Avocatul Botez a fost membru al 
PNL. Când liberalii au fuzionat cu 
PDL, acesta a sărit, în 2014, fi x în 
barca foștilor aliați din Uniunea 
Social-Liberală (USL), am numit 
PSD, partid pe care-l reprezintă, 
azi, în calitate de consilier local și 
purtător de cuvânt.

GEORGE BOTEZ, POSIBIL CANDIDAT AL PSD LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI

d d l

După consultările 
pe care le-a avut cu 

reprezentanții societății 
civile, președintele 
României, Klaus Iohannis, 
pare din ce în ce mai 
determinat să organizeze 
un referendum pe Justiție 
pe 26 mai, concomitent 
cu votul pentru alegerile 
e u r o p a r l a m e n t a r e . 
Politologul Cristian 
Pîrvulescu, președinte de 
onoare al Asociației Pro 
Democrația, a declarat 
că referendumul nu este 
unul lipsit de riscuri, dar președintele 
Klaus Iohannis și le asumă: „Ne așteptăm 
ca referendumul să poată crește prezența la 
vot, dar nu trebuie să nu luăm în considerare 
și un posibil boicot, așa cum s-a întâmplat 
la referendumul din octombrie pentru 
redefi nirea familiei. Riscul de a nu obține 
cei 30% necesari pentru validare, din care 
25% din cei înscriși pe listele electorale să se 
pronunțe într-o anumită direcție, este foarte 
mare, nu poate fi  neglijat. Este un risc pe care 
președintele și-l asumă (...), considerând că 

în acest moment este mult mai important 
să aibă o apreciere a românilor legată 
de tema justiției (...) El ar putea fi  tardiv 
pentru că nu mai poate modifi ca nimic, dar 
ar putea să dea o indicație pentru ce se va 
întâmpla în continuare. Ori, în continuare, 
vom avea doi ani electorali - 2019 și 2020 
- care pot schimba totul. Se poate reseta 
întreaga situație și cred că toată lumea este 
conștientă de acest lucru, atât PSD, cât și cei 
care îl susțin pe președinte”. Întrebarea de la 
referendum va fi  anunțată până pe 4 aprilie.

REFERENDUM PENTRU REFERENDUM PENTRU 
JUSTIȚIE PE 26 MAI
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NICHITA STĂNESCU, NICHITA STĂNESCU, 
CETĂȚEAN DE ONOARE CETĂȚEAN DE ONOARE 
POST-MORTEM AL ORAȘULUIPOST-MORTEM AL ORAȘULUI

Ieri, 27 martie, s-au împlinit 101 ani 
de la mărețul gest patriotic al unirii 

Basarabiei cu România. Principatele au 
stat între hotarele fi rești ale României Mari 
peste două decenii. Comunismul a rupt însă 
teritoriile de inima țării mamă, iar de 30 de 
ani încoace, nimeni nu s-a putut ridica la 
înălțimea marilor înfăptuitori ai unirii din 
2018, pentru a rescrie istoria așa cum este 
ea. Ne consumăm în fapte mărunte, fără a 
reuși să-i aducem acasă pe frații de peste 
Prut...

101 ANI DE 101 ANI DE 
LA UNIREA LA UNIREA 

BASARABIEI BASARABIEI 
CU ROMÂNIACU ROMÂNIA
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OFERTĂ DE

Codrin Ștefănescu s-a scălâmbat, la 
Brașov, spunând că „PSD este singurul 

partid românesc, format din oameni normali”. 
După dovleacul tău, Codrine, ținut pe umeri 
pe post de cap, doar 509.833 de români, câți 
membri numără pesedeul tău astăzi, sunt 
normali, diferența până la 19 milioane fi ind 
cetățeni defecți, neh? Acuma depinde din ce 
unghi privești lucrurile: și ciorile se cred mai 
frumoase ca privighetorile, cimpanzeii decât 
căprioarele, ciulinii decât crinii, dar asta nu 
înseamnă că-i și adevărat! Între noi fi e vorba, 
ferească Dumnezeu ca tot PSD-ul să semene cu 
tine și-ar fi  vai de capul României să aibă numai 
„normali” de-ăștia de-ai tăi!

După ce coana Veorica a zis că mută 
ambasada României la Ierusalim, 

regele Iordaniei și-a anulat vizita în România, 
iar palestinienii au declarat că lumea arabă nu 
mai susține primirea țării noastre ca membru 

nepermanent în Consiliul de Securitate  al 
ONU. Iar Iohannis... Iohannis a decis că nu mai 
e nevoie de înzestrarea armatei, cât timp o avem 
pe Dăncilă. Coana mare de la Palatul Victoria 
e ca bomba nucleară. Doar a deschis gura în 
America și a pocnit ceva prin lumea arabă! 
Asta, dacă vrea, provoacă de una singură al 
treilea război mondial: numai dacă recunoaște 
anexarea Peninsulei Crimeea și dă foc Europei 
de Est! 

Poetul Nichita Stănescu va fi  declarat, 
post-mortem, cetățean de onoare al 

orașului. Va fi  cel de-al 92-lea ploieștean de 
frunte al urbei, dar muuult după, să zicem, Sebi 
Ghiță, care e fi u merituos încă de la poziția 
48 și muuult după niște fotbaliști, dereft ori de 
multinaționale, tra-la-liști și alți „săru` mâna, 
coane”. Acuma, zic că nu e bine să ne luăm de 
consilierii de azi, care corectează grosolănia 
predecesorilor lor, dar pe bune, ce să facă 

Nichita cu titlul vostru, când el e scris deja în 
Stele? Vă zic eu, se răsucește-n mormânt dacă 
vede ce companie are în lista aia de cetățeni. 
Apropo, l-ați uitat pe Caragiu, că nici el nu 

apare printre celebrități. Cum ar zice Toma: 
„Sorcova, vesela,/Pe-ăștia îi doare ceva,/O fi  
capul, care cap?/Că ne votează la vrac.”

Viceprimarul Ganea a fost în vizită pe 
Bulevardul cu Castani și a zis că zona 

va fi  reconfi gurată, „proiectul vizând lucrări de 
reamenajare atât în ceea ce privește zonele verzi, 
cât și investiţii în mobilierul urban și în montarea 
unui sistem de iluminare a noilor alei”. Mihăiță, 
mamă, când ai pronunțat „reconfi gurare” și 
„mobilier urban”, imediat m-am dus cu gândul 
la guguloaiele alea pe care le-ai pus tu prin 
centru. Te rog, să nu-ți treacă prin creierașul 
ăla de vice să plantezi și pe-acolo căpățâni din 
beton, că una singură ne-ajunge! 

Cică primarul Adrian Dobre le-a trimis 
ploieștenilor o scrisoare în care le 

povestește despre drăcia cu Veolia și nu știm 
care majoritate toxică din Consiliul Local, care 
ar ține cu francezii, nu cu locuitorii. Drăguță, 
poți să le trimiți tu cetățenilor și luna de pe 
cer în plic; dacă pe 1 mai se întâmplă să nu 
fi e apă caldă, zic că poți exersa de pe acum să 
caligrafi ezi demisia. Că dacă nu, oricum or să 
te dea afară oamenii, că pe ei nu-i interesează 
jongleriile voastre politice, dar dacă le iei picul 
de confort, v-ați dat foc cu toții. Vezi măcar să 
rămână apa rece, să aveți cu ce vă stinge!

Cică la Ploiești se fac cozi ca pe timpul lui 
Ceaușescu la magazinele second-hand. 

Mda, bre, iar asta vorbește despre fabuloasele 
creșteri economice ale României din ultimii 
ani, când am fost chiar mai tari ca chinezii și 
oricum cei mai umfl ați în pene din UE. De 
atâta duduială a industriei, românașii nu mai 
pot de bine și se-nghesuie la zdrențele voastre! 
Mândri că suntem români, nu-i așa?

La adunarea publică de la Brașov, 
ministrul Eugen Teodorovici a apărut 

încălțat cu niște adidași Louis Vuitton, care 
ar costa 1.500 de euro, adică vreo 6.500 lei. 
Întrebat cum a putut din leafa lui de bugetar 
să-și pună asemenea papuci, Gigolo de 
Bragadiru a făcut două-trei istericale, după care 
și-a luat Vuittoanele la spinare și pe-aci ți-e 
drumul. La cum arată opincile alea, mai c-aș 
crede că-s luate de la second-hand, că doar așa 
fac social-democrații, fi x ca poporul ăla „bogat” 
de la Ploiești...

Liviu Dragnea l-a ironizat pe Klaus 
Iohannis pe tema referendumului pentru 

justiție: „Va fi  un prilej foarte bun pentru români 
să răspundă și la alte întrebări: câte case trebuie 
să furi de la stat ca să ajungi președinte? Câte 
dosare trebuie să îți fi e închise de prieteni ca să 
ai șanse la președinție?” Livache, răspunsul e cât 
se poate de simplu: tot atâtea câte insule Belina 
ți-ai luat tu. Și în câte Brazilii ți-ai dus tu banii. 
Sau câte dosare ți-ai închis tu cu ajutorul CCR. 
Ce are însă Iohannis și tu n-ai? Cifra 7. Șapte 
ani de-acasă! Ce n-are Iohannis și ai tu? O 
gagică pentru familia tradițională!

Și tot Liviu Dragnea ne-a transmis că 
medicii i-au prescris, pentru coloana 

aia pe care n-o are, să stea la pat, să nu facă 
eforturi și...sex. Ooo, Boșorogimea Voastră, 

chiar crezi că ne interesează ce faci matale în 
iatac cu pupila Irinuca? Eu cred că medicii ăia 
de la privat ți-au greșit diagnosticul; nu cred 
să ai probleme la vertebre, ci sunt convinsă că 
ți-au decedat 99 din cele 100 de miliarde de 
celule câte zic unii că are creierul uman!

USR a depus la Senat o propunere 
legislativă care prevede închisoare 

până la zece ani pentru promovarea ideilor și 
doctrinelor comuniste și desfi ințarea de drept 
a organizațiilor cu caracter comunist. Hait, 
deci voi v-ați propus să-i maziliți pe aliații de la 
PLUS, că doar din partidul lui Cioloș a dospit 
ideea că românii ar trebui să stea cu chirie, nu 
în case proprietate privată. Bun, bravo, deci 
ce nu reușesc oponenții politici, faceți voi cu 
mânuțele voastre, omorâți-vă între voi!

Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

ACCIDENT MORTAL PE DN1, 
LA NISTOREȘTI

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN 1, la km 104, pe raza 
localității Nistorești, după ce 
două autoutilitare au intrat în 
coliziune. În urma impactului una 
dintre autoutilitare s-a răsturnat 
pe mijlocul părții carosabile, iar 
cealaltă s-a răsturnat în albia 
râului Prahova, la aproximativ 200 
m distanță una de cealaltă. Potrivit 
primelor informații, în urma 

accidentului, trei persoane au 
fost rănite, una dintre persoanele 
implicate fi ind găsită încarcerată. 
Din păcate, persoana încarcerată 
a murit, din cauza leziunilor grave 
suferite în urma accidentului. Este 
vorba despre conducătorul auto 
al unei autoutilitare, un bărbat 
în vârstă de 40 de ani, care avea 
domiciliul în Dobroiești, județul 
Ilfov. Celălalt conducător auto, 
un bărbat în vârstă de 44 de ani, 
este din Livezeni, județul Mureș. 

Din primele verifi cări, se pare că 
vehiculele se deplasau din sensuri 
opuse. Cel care s-a răsturnat pe 
DN1 mergea către Ploiești, iar 
celălalt către Brașov. Conducătorul 
primei autoutilitare ar fi  observat 

că cealaltă mașină a pătruns pe 
contrasens și ar fi  încercat să evite 
impactul frontal, dar s-au lovit 
lateral. Trafi cul a fost reluat în 
condiții normale după aproximativ 
o oră. Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate cum 
s-a produs evenimentul rutier.

ACCIDENT PE DN72. 
UN MICROBUZ ȘI O 

AUTOUTILITARĂ 
IMPLICATE

Accidentul rutier a avut loc pe 
DN72, la intersecție cu drumul spre 
satul Brătășanca. Potrivit primelor 
cercetări se pare că microbuzul, 

care se deplasa pe ruta București 
– Târgoviște, a fost lovit de o 
autoutilitară, care a venit de pe un 
drum secundar. Trafi cul în zona 
accidentului a fost restricționat 
pe banda către Târgoviște, iar 
circulația s-a derulat dirijat pe 
celălalt sens. Patru persoane au 
fost asistate medical la fața locului, 
dar au refuzat transportul la spital. 
Conducătorul autoutilitarei a 
fost testat cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost 0,55 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

u
m
„
l
c
ă
b

p
c
a
p
c
fi

Din primele verificări se pare că
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În total, suma afl ată la dispoziția 
județului la început de an este de 429, 

530 de milioane de lei, repartizată în felul 
următor:

-121, 311 milioane de lei, cota de 17,5% 
din impozitul pe venit, în completarea 
veniturilor proprii, proporțional cu 
necesarul stabilit pe total județ, pentru 
asigurarea unui buget de funcționare. 
Din această sumă, Consiliul Județean 
și-a păstrat 55,179 mil. lei, spre comune 
mergând 65,831 mil. lei, iar orașe-0,301 
mil. lei;

-234, 038,00 mil. lei, sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, în completarea 
veniturilor proprii din impozitele și taxele 

locale estimate a fi  încasate în anul 2019, 
cumulate cu impozitul pe venit repartizat, 
respectiv cota de 15% pentru județ, 60% 
pentru localități și cota de 17,5% pentru 
asigurarea bugetelor de funcționare 
menționate anterior (Consiliul 
Județean-106,458 mil. lei, comune-127 
mil. lei, orașe-0,58 mil. lei); 

-15,633 mil. lei, sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, pentru asigurarea 
diferențelor înregistrate de unele unități 
administrativ-teritoriale în sensul că 
sumele repartizate în anul 2019 din 
impozitul  pe venit și taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale sunt mai mici decât aceleași surse 

repartizate în anul 2018, cu excepția 
fondurilor alocate din Fondul de Rezervă 
la dispoziția Guvernului (comune-2,333 
mil. lei, orașe-13,3 mil. lei); 

-58,548,00 mil. lei, sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
acoperirea cheltuielilor pentru personalul 
adult cu handicap și însoțitori sau 
indemnizațiile lunare ale persoanelor cu 
handicap grav (comune-30,565 mil. lei, 
orașe-22,953 mil. lei, municipii-5,030 mil. 
lei).

CE PRIMĂRII AU „ÎMPUȘCAT” 
CEI MAI MULȚI BANI

Vorbind despre cota de 17,5% din 
impozitul pe venit și de cotele din 
TVA pentru asigurarea bugetului de 
funcționare, în expunerea de motive și în 
raportul de specialitate se arată că alocațiile 
bugetare au fost repartizate pe unitățile 
administrativ-teritoriale de Direcția 
Generală a Finanțelor Publice. Și tot aici se 
invocă Legea nr. 50 a bugetului de stat pe 
anul 2019 care prevede că, în total, trebuie 
asigurat un buget de funcționare de 450 
lei/locuitor/an/ județ, dar nu mai mult 
de 275 milioane lei, pentru municipii, nu 
mai puțin de 12 milioane lei/an, pentru 
orașe nu mai puțin de 6 milioane lei/an, 
iar pentru comune 1.000 lei/locuitor/an, 
dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an. 
Așadar ar trebui să avem o matematică 
pură a acestor alocări. Însă în continuare 
se speculează că repartizarea banilor ar 
avea legătură și cu apartenența politică a 
primarilor. Haideți să facem o comparație 
pentru a afl a dacă lucrurile stau așa sau nu. 
Concluziile le trageți singuri (vezi tabel):

Una peste alta, exceptând sumele 
pentru acoperirea cheltuielilor pentru 
personalul adult cu handicap și însoțitori 
sau indemnizațiile lunare ale persoanelor 
cu handicap grav, cei mai mulți bani au 
mers în următoarele localități: 17,5% din 
impozitul pe venit-Bărcănești, Cerașu, 
Ciorani, Colceag, Drajna, Dumbrava, 
Filipeștii de Târg, Gura Vitioarei, 
Iordăcheanu, Izvoarele, Măgureni, 
Măneciu, Podenii Noi, Poienarii Burchii, 
Puchenii Mari, Râfov, Scorțeni, Sângeru, 
Șirna, Târgșoru Vechi, Telega, Valea 
Călugărească, Valea Doft anei, Vâlcănești, 
Vărbilău (peste un milion de lei); cota 
din TVA-Valea Călugărească, Bărcănești, 
Vărbilău ( peste 3 mil. lei), Cerașu, 
Ciorani, Filipeștii de Târg, Gura Vitioarei, 
Iordăcheanu, Izvoarele, Măgureni, 
Măneciu, Podenii Noi, Poienarii Burchii, 
Puchenii Mari, Râfov, Scorțeni, Sângeru, 
Șirna, Târgșoru Vechi, Telega, Valea 
Doft anei (peste 2 mil. lei).

 Săptămâna pe scurt 
Roxana Tănase; www.ziarulploiestii.ro

Elena ŞERBĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro

ACTUALITATE

ACCIDENT RUTIER PE DN1B, 
ÎN APROPIERE DE SENSUL 
GIRATORIU SUSPENDAT
Accidentul rutier a avut loc 

după ce un autobuz, un microbuz 
și un autoturism au intrat în 
coliziune. 57 de persoane au fost 
implicate în accident. În momentul 
impactului, 41 de persoane se 
afl au în autobuz, alte 14 persoane 
erau în microbuz, iar două în 
autoturism.  Două persoane au 
fost rănite. Este vorba despre un 

bărbat în vârstă de 54 de ani și de 
un bărbat în vârstă de 46 de ani, 
ambele victime fi ind transportate 
la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. 
Trafi cul rutier pe sensul Blejoi - 
DN 1 a fost restricționat. Potrivit 
primelor cercetări se pare că 
autobuzul ar fi  intrat in coliziune 
cu un autoturism care ar fi  frânat 
brusc în fața sa și pe care l-ar 
fi  proiectat pe contrasens într-
un microbuz. Poliția continuă 

cercetările pentru a stabili 
cu exactitate cum s-a produs 
evenimentul rutier. 

ACCIDENT PE STRADA 
POȘTEI DIN PLOIEȘTI

Un adolescent în vârstă de 15 
ani a fost acroșat de un autoturism 
pe strada Poștei din Ploiești. O 

persoană a sunat la 112 și a alertat 
autoritățile. Victima accidentului 
a fost transportată la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier.

ACCIDENT RUTIER 
PE STRADA ANDREI 

MUREȘANU, DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier care s-a 

produs în Ploiești, pe strada Andrei 
Mureșanu, pe fondul neacordării 
de prioritate. Două autoturisme 
au intrat în coliziune, iar în urma 
impactului o persoană a fost 
rănită. Victima a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe 

a Spitalului Județean Ploiești. 
Poliția continuă cercetările pentru 
a stabili cu exactitate cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

ACCIDENT LA BĂLȚEȘTI
Două autoturisme au intrat 

în coliziune pe raza localității 
Bălțești. O persoană a sunat la 112 
și a anunțat evenimentul rutier. La 
fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță. În urma impactului, 
o persoană a fost rănită și a 
necesitat transportul la spital. 
Poliția continuă cercetările 
pentru a stabili cum s-a produs 
evenimentul rutier.

Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

CConsilierii județeni liberali au refuzat să voteze proiectul onsilierii județeni liberali au refuzat să voteze proiectul 
de hotărâre prin care s-au repartizat către primăriile din de hotărâre prin care s-au repartizat către primăriile din 

județ cotele de 17,5% din impozitul pe venit și cotele din TVA județ cotele de 17,5% din impozitul pe venit și cotele din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale. Documentul a fost însă pentru echilibrarea bugetelor locale. Documentul a fost însă 
validat prin votul majoritar PSD-ALDE; după acest moment, validat prin votul majoritar PSD-ALDE; după acest moment, 
administrațiile locale își pot construi și aproba propriile administrațiile locale își pot construi și aproba propriile 
bugete de venituri și cheltuieli pentru anul în curs. Cum au bugete de venituri și cheltuieli pentru anul în curs. Cum au 
fost însă repartizați banii și pe ce criterii, vom încerca să afl ăm fost însă repartizați banii și pe ce criterii, vom încerca să afl ăm 
în articolul de față.în articolul de față.

PRIMĂRIILE, DIN NOU LA MÂNA PRIMĂRIILE, DIN NOU LA MÂNA 
CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA PENTRU CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA PENTRU 
ALOCAREA COTELOR DIN IVG ȘI TVAALOCAREA COTELOR DIN IVG ȘI TVA

Populație
(locuitori)

Comuna Partid Impozit 
pe venit 
17,5%(mii lei)

TVA pentru 
echilibrare
(mii lei)

TOTAL
(mii lei)

2.100 Adunați PSD 434,00 1.337,00 1.771
Apostolache PNL 421,00 1.199,00 1.620

3.200-3.300 Fulga PSD 589,00 1.507,00 2.096
Bertea PNL 792,00 1.529,00 2.321

4.600 Ceptura PSD 210,00 1.146,00 1.356
Cerașu PSD 1.063,00 2.147,00 3.210
Drăgănești PNL 918,00 2.364,00 3.282

5.400 Râfov PSD 1.290,00 3.507,00 4.797
Drajna PNL 1.007,00 1.943,00 2.950

6.700-6.800 Vărbilău PSD 1.749,00 3.373,00 5.122
Valea Doft anei PNL 1.080,00 3.966,00 5.046

Spitalul Județean de Urgență Prahova a fost 
inclus, prin voia Ministerului Sănătății, 

în programul național destinat tratamentului 
intervențional al accidentului vascular cerebral. 
Ce înseamnă pentru bolnavii cu acest tip de 
afecțiune? Ceea ce ar trebui aplicat în masă în 
România, dar noi suntem abia în fază de proiect 
pilot. Procedeul medical inclus în acest program 
medical se numește „tromboliza intravenoasă”, 
iar de el vor avea noroc doar 6000 de pacienți. 
Restul...Dumnezeu cu mila! Tromboliza 
intravenoasă, se arată într-un comunicat, „este 
o metodă terapeutică netraumatizantă prin care 
pacientului i se injectează, dacă se încadrează în 
intervalul de maximum patru ore și jumătate de 

la primele semne neurologice care arată instalarea 
unui accident vascular cerebral, o substanță 
trombolitică, prin administrare intravenoasă. 
Aceasta are rolul de a dizolva cheagul de sânge 
care blochează circulația, iar țesutul cerebral 
parțial ischemiat nu se mai necrozează, pacientul 
putându-și reveni complet în urma unui accident 
vascular cerebral.” Protocolul medical strict 
este destul de greoi, de aceea este important ca 
salvarea să fi e chemată imediat ce se manifestă 
primele simptome: asimetrie bruscă a feței, 
scădere de forță musculară cu slăbiciune a unui 
braț sau/și a unui picior, tulburare de vorbire 
sau tulburare de coordonare a membrelor. Dacă 
timpul de la primul semn la tromboliză trec mai 
mult de patru ore și jumătate, intervenția nu-și 
mai face efectul.

l l l l

SPITALUL SPITALUL 
JUDEȚEAN, INCLUS JUDEȚEAN, INCLUS 

ÎN PROGRAMUL ÎN PROGRAMUL 
TRATAMENTULUI TRATAMENTULUI 
INTERVENȚIONAL INTERVENȚIONAL 
AL ACCIDENTULUI AL ACCIDENTULUI 

VASCULAR CEREBRALVASCULAR CEREBRAL
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ACTUALITATE

RAZIE ÎN OBORUL DIN 
PLOIEȘTI

Zeci de polițiști din cadrul 
Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice și ai 
Poliției Municipiului Ploiești 
au efectuat, în Obor, o razie 
pentru prevenirea și combaterea 
contrabandei cu tutun. În timpul 
acțiunii, polițiștii au verifi cat 14 
societăți comerciale și a fost aplicată 
o sancțiune contravențională, în 
valoare de 5.000 de lei. Totodată, 

polițiștii au întocmit două dosare 
penale sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de contrabandă și 
au fost indisponibilizate 5.280 
țigarete de contrabandă, în valoare 
de 4.850 lei. 

DOSAR PENAL PENTRU 
EVAZIUNE FISCALĂ

Un prahovean în vârstă de 46 
de ani este cercetat sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de evaziune 
fi scală. Pe numele său fi gurează 
nu mai puțin de 40 de acte 

materiale. Astfel, polițiștii din 
cadrul Serviciului de Investigare 
a Criminalității Economice au 
defi nitivat cercetările în dosarul 
penal și l-au înaintat Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Prahova 

cu propunere de emitere a 
rechizitoriului și sesizare a 
instanței de judecată. „În fapt, s-a 
reținut că inculpatul, în calitate 
de asociat unic și administrator 

al unei societăți comerciale, cu 
intenție, ar fi  omis să evidențieze 
în actele contabile ale agentului 
economic operațiunile comerciale 
efectuate și veniturile realizate ca 
urmare a emiterii unui număr de 
40 facturi fi scale, în valoare totală 
de 183.256 lei, către doi clienți, 
cu scopul de a se sustrage de la 
îndeplinirea obligațiilor fi scale”, 
a precizat IPJ Prahova. În cauză, 
prejudiciul estimat la bugetul de 
stat este în sumă de 59.113 lei.
ACȚIUNI ÎN ZONA DE VEST 

A PLOIEȘTIULUI
Poliția Municipiului Ploiești a 

continuat acțiunile în zona Aurora 

– Vest. Pe durata verifi cărilor, 
potrivit IPJ Prahova, polițiștii au 
verifi cat nouă societăți comerciale, 
au legitimat 40 de persoane, 
au controlat 14 autovehicule 
și au aplicat 15 sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de 6.090 lei. Totodată, polițiștii 
au depistat o ploieșteancă, în 
vârstă de 27 de ani, care apela 
la mila trecătorilor folosindu-se 
de doi copii minori. În cauză a 
fost întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
folosire a unui minor în scop de 
cerșetorie. Cu privire la aceste 
aspecte, a fost sesizată D.G.A.S.P.C. 
Prahova.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploiestii.ro

cu propunere de emitere a

Încă două contracte de fi nanțare au 
fost semnate la ADR Sud Muntenia. 

Este vorba despre „creșterea efi cienței 
energetice în Spitalul Municipal Câmpina”, 
un proiect în valoare de 26,5 mil. lei,  și 
„creșterea efi cientei energetice a cladirilor 
de la Spitalul de Ortopedie și Traumatologie 
Azuga”, investiție în cuantum de 5,7 mil. 
lei. Ambele se vor derula în cadrul Axei 3, 
Măsura 3.1, Sprijinirea efi cienței energetice 
în infrastructurile publice, din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-
2020. Spitalul Municipal Câmpina a fost 
înfi ințat în anul 1970. Clădirile în care a 
fost găzduită unitatea au fost afectate de 

cutremurul din 1977, astfel încât a fost 
reconstruit totul în anul 1985. Cu acel prilej 
au fost create structuri noi, iar de atunci 
încoace s-au executat lucrări de extindere, 
modernizare și dotare. În prezent, unitatea 
medicală, ce se desfășoară pe cinci etaje, are 
o capacitate de 302 paturi și în jur de 600 
de angajați (medici, asistente, infi rmiere, 
personal TESA, muncitori). Valoarea 
cheltuielilor de personal pe 2018 a fost de 
47.213.000 lei. 

Spitalul de Ortopedie și Traumatologie 
Azuga a fost construit între anii 1911-
1925, pe un teren și cu cea mai importantă 
donație în bani a MS Regele Carol I și 

Regina Elisabeta. Unitatea, așezată la 
mijlocul drumului dintre Azuga și Bușteni, 
în „Poiana Colțul Roșu, a fost inaugurată 
parțial în 1912, când s-au dat în folosință 
3 pavilioane, dar spitalul propriu-zis 
începe să fi e construit prin 1914, lucrările 
fi ind întrerupte în timpul Primului Război 
Mondial. La început a avut mai multe 
specializări, dar cu timpul a devenit o 
unitate de tip monospecialitate,  „ortopedie-
traumatologie și recuperare, medicina 
fi zica și balneologie”. Fiind singurul de acest 
fel de pe Valea Prahovei, are o foarte mare 
adresabilitate.

astfel încât a fost Regina Elisabeta Unitatea așezată laă d ă t t d fi ț t l di 1977

Deputații europeni au votat, marți, cu 
410 voturi „pentru”, 192 „împotrivă” 

și 51 de abțineri, renunțarea la ora de vară 
în Uniunea Europeană începând cu anul 
2021. Statele membre UE vor putea abandona 
așadar practica de a-și schimba ora de două 
ori pe an și vor decide dacă preferă să rămână 
la ora standard (impropriu denumită de 
iarnă) sau să mențină permanent ora de vară. 
Eurodeputații au cerut ca statele membre să 

se coordoneze 
în așa fel încât 
să nu existe un 
impact negativ 
asupra pieței 
unice.  Țările 
care preferă 
să rămână la 
ora standard  
își vor putea 
schimba ora 

pentru ultima dată în octombrie 2021. Pentru 
2019, Europa (implicit România) va trece la 
ora de vară în noaptea de 30 spre 31 martie, 
când ora 03.00 va deveni ora 04:00. Prin 
urmare, ziua de duminică, 31 martie 2019, va 
avea 23 de ore, în loc de 24. 
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30 DE MILIOANE DE LEI 30 DE MILIOANE DE LEI 
PENTRU SPITALELE DIN PENTRU SPITALELE DIN 

CÂMPINA ȘI AZUGACÂMPINA ȘI AZUGA

EUROPA EUROPA 
POATE POATE 

RENUNȚA LA RENUNȚA LA 
ORA DE VARĂ ORA DE VARĂ 

DIN 2021DIN 2021

La comanda Fundației Konrad Adenauer 
din Germania, INSCOP a realizat 

un sondaj de opinie cu privire la părerea 
românilor față de direcția în care merg Europa 
și România. Cei mai mulți respondenți 
(46,7%) sunt de părere că Europa se îndreaptă 
într-o direcție bună, în timp ce 35,3% 
apreciază că Europa merge în direcția greșită. 
Procentul non-răspunsurilor este de 17,9%.
Față de februarie 2019, respectiv noiembrie 
2018, se menține tendința clară de creștere 
a optimismului cu privire la direcția în care 
se îndreaptă lucrurile în Europa, respectiv de 
scădere a pesimismului. Comparativ cu fi nalul 
anului trecut (luna octombrie-noiembrie 
2018), diminuarea percepției negative este 
semnifi cativă, de la 42,5%, la 35,3%, ponderea 
celor pesimiști diminuându-se cu peste 7 
procente. Similar, procentul celor care cred 

că Europa se îndreaptă într-o direcție bună 
a crescut în aceeași perioadă cu peste 5 
procente. În același timp, 72,8% dintre români 
consideră că direcția în care se îndreaptă 
România este greșită. Un procent de 17,8% 
este de părere că direcția în care merge țara 
este bună, în timp ce 9,4% dintre respondenți 
nu știu sau aleg să nu răspundă. De la 36,6% 
dintre români care erau de părere în iulie 2017 
că România merge într-o direcție bună, mai 
împărtășeau această percepție doar 22,8% 
în noiembrie 2017, 19,9% în februarie 2018, 
19,1% în octombrie 2018, 18,7% în noiembrie 
2018 și 16,9% în ianuarie-februarie 2019. S-ar 
înțelege limede deci că românii sancționează 
derapajele guvernelor PSD și consideră 
copleșitor că direcția în care împing ei țara este 
greșită. Și înțelegem de asemenea, că direcția 
nu este aceeași cu a Uniunii Europene!
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72,8% DINTRE ROMÂNI CONSIDERĂ CĂ 72,8% DINTRE ROMÂNI CONSIDERĂ CĂ 
ȚARA MERGE ÎNTR-O DIRECȚIE GREȘITĂȚARA MERGE ÎNTR-O DIRECȚIE GREȘITĂ

IAR ACEASTA ESTE ALTA FAȚĂ DE CEA A UE!
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
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INCENDIU LA UN PARC DE 
DEZMEMBRĂRI AUTO

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină la Blejoi, după 
ce un incendiu de vegetație uscată, 
care se manifesta pe aproximativ 
un hectar, s-a extins, cu rapiditate, 
la un parc de dezmembrări auto, 
unde se afl au 30 de caroserii. 
Șase autospeciale de stingere și o 
ambulanță SMURD au fost trimise 
operativ la fața locului. Din fericire 
nu au fost înregistrate victime. 
„După aproximativ două ore și 

jumătate incendiul a fost lichidat. 
Intervenția a fost difi cilă din cauza 
fumului dens, temperaturilor 
ridicate și a cantității mari de 
materiale combustibile depozitate”, 

a precizat ISU Prahova. Incendiul 
a izbucnit, cel mai probabil, 
din cauza fumatului în locuri 
nepermise sau neprotejate 
corespunzător. 

ZECI DE INCENDII DE 
VEGETAȚIE USCATĂ

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce pe raza mai multor 
localități din Prahova au fost 
semnalate peste 50 de incendii 
de vegetație uscată. Astfel de 
incidente au fost avut loc în 
localitățile Boldești – Scăeni (6), 
Ploiești, Șirna, Valea Călugărească 
(4), Drajna, Berceni, Podenii Noi 
(4), Mizil, Jugureni, Băicoi, Plopu, 
Măneciu, Gura Vadului, Drajna, 

Teișani, Ariceștii Rahtivani, 
Apostolache (2), Balta Doamnei, 
Telega, Slănic (2), Lapoș, Gornet 
Cricov, Bănești, Puchenii Mari, 
Posești, Gura Vadului (2), Predeal 
Sărari, Gura Vitioarei, Tinosu, 
Dumbrăvești, Slănic, Surani, 
Mizil, Mărginenii de Jos, Urlați, 
Florești, Tomșani și Olari. Cauza 
probabilă de producere a acestor 
evenimente o constituie utilizarea 
focului deschis în spații deschise, 
cetățenii efectuând igienizarea 
terenurilor prin arderea vegetației 
uscate, fără a respecta normele de 
apărare împotriva incendiilor, a 
precizat ISU Prahova. Incendiile 
s-au manifestat pe o suprafață de 
aproximativ 193 ha.

INCENDIU ÎN SATUL 
VARNIȚA, DIN COM. ȘIRNA

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce o persoană a sunat 
la 112 și a anunțat izbucnirea unui 
incendiu la o anexă gospodărească, 
pe o suprafață de aproximativ 
40 mp. O femeie în vârstă de 67 
de ani, care a încercat să stingă 
focul, s-a ales cu arsuri de gradul 
I, pe 9% din suprafața corpului, 
respectiv în zona feței. Victima 
a fost transportată la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. Pentru stingerea 
incendiului, la fața locului s-au 
deplasat două autospeciale de 
lucru cu apă și spumă.

CONTRACTE ÎN VALOARE DE 1,62 MILIARDE DE LEI ÎN 
REGIUNEA SUD-MUNTENIAREGIUNEA SUD-MUNTENIA

jumătate incendiul a fost lichidat

La data de 19 martie, la nivelul 
Agenției de Dezvoltare 

Regională Sud-Muntenia, prin 
Programul Operațional Regional 
2014-2020, s-au semnat contracte 
pentru 93 de proiecte publice, 
în valoare cumulată de 1,62 
miliarde de lei. Alte 290 de cereri 
de fi nanțare depuse de primării, 
consilii județene, parohii, muzee, 
ministere sunt în evaluare la 
organismul intermediar de la 
Călărași. Cele mai multe proiecte 

s-au depus pe Măsura 3.1- 
Sprijinirea efi cienței energetice 
în infrastructurile publice (26), 
dar cea mai mare valoare vizează 
infrastructura rutieră (888, 14 
milioane de lei).

Chiar dacă dispune de doi poli 
de creștere economică, Prahova și 
Argeș, regiunea de dezvoltare Sud-
Muntenia se afl ă pe locul al V-lea ca 
venituri medii lunare/persoană și 
venituri nete pe gospodărie, după 
regiunile București-Ilfov, Centru, 

Nord-Vest și Vest, și 
pe locul al VI-lea, ca 
PIB pe cap de locuitor. 
Lipsa investițiilor își 
spune așadar cuvântul 
mai ales în județele 
Călărași, Ialomița, 
Giurgiu și Teleorman. 
De altfel, aceste patru 
județe se mențin 
printre cele mai sărace 
din România, inclusiv 
ca Produs Intern 
Brut, raportul dintre 
acestea și cele mai 
dezvoltate zone ale 
țării (București, Timiș, 
Cluj, Brașov, Sibiu, 
Bihor, Prahova, Ilfov, 
Constanța) fi ind de 
1-7. Ne-am fi  așteptat 
așadar ca în aceste zone 
să se acorde o mai mare 

atenție sub aspectul investițiilor 
publice. Numai că lucrurile, cu 
excepția poate a județului Giurgiu 
(13 proiecte), se întâmplă fi x pe 
dos, județul Călărași având cel 
mai mic număr de proiecte-3! Nici 
Teleorman (6) sau Ialomița (9) 
nu se afl ă foarte departe.  Cel mai 
bogat județ din regiune, Prahova, 
are și cele mai multe investiții 
(25), urmat fi ind de Dâmbovița 
(17) și Argeș (16). Ministerul 
Sănătății derulează 4 proiecte, iar 
acestea vizează fi e achiziționarea 
de aparatură medicală la spitalele 
din județe, fi e modernizarea/
dotarea ambulatoriilor integrate de 
specialitate.

Mediul rural este foarte puțin 
prezent cu proiecte aprobate și 
contractate. Exceptând drumurile, 
fi rește. Numărul investițiilor în 
comunele din cele șapte județe este 

de numai 17 (două comune au câte 
două proiecte), ceea ce înseamnă 
18,27% din totalul contractelor 
semnate: Argeș-Brădet, Aninoasa, 
Arefu, Băbana, Tigveni; 
Dâmbovița-Cândești Vale, Pitaru 
(com. Potlogi), Viforâta (com. 
Aninoasa), Voinești; Giurgiu-
Florești; Ialomița-Manasia; 
Prahova-Lipănești, Drajna, 
Măgureni, Călinești. Cele mai 
multe se referă la patrimoniul 
cultural și infrastructura socială. 
Cât despre infrastructura rutieră, 
investițiile sunt angajate de către 
consiliile județene și se referă 
la modernizarea drumurilor 
județene stabilitate ca făcând 
parte din traseele regionale de 
interconectare. Acestea străbat 
și satele din Sud-Muntenia, ceea 
ce ar aduce, teoretic, un plus de 
dezvoltare.

Denumire măsură Proiecte 
contractate

Valoare totală
(mil. lei)

3.1- Sprijinirea efi cienței energetice în infrastructurile publice 26 144, 47
5.1- Patrimoniul cultural (SUERD) 3 38,71
5.1- Patrimoniu cultural 25 309,62
5.2- Revitalizare orașe 10 65,33
6.1- Drumuri 9 888,14
7.1- Turism balnear 2 35,23
8.1- Infrastructura de sănătate și socială 17 117,08
10.1-Infrastructură educațională pentru învățământ obligatoriu 1 22,22

a data de 19 martie la nivelul s au depus pe Măsura 3 1
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Consilierii municipali 
au aprobat indicatorii 

tehnico-economici pentru 
două proiecte de regenerare 
urbană în zonele periferice 
Râfov și Pictor Rosenthal, în 
vederea obținerii fi nanțării 
europene prin Programul 
Operațional Regional 
2014-2020. Documentele 
vor fi  depuse spre evaluare 
la Agenția de Dezvoltare 
Sud-Muntenia. Proiectul 
care vizează modernizarea 
cartierului Râfov, în 
valoare de 22, 77 mil. lei, 
presupune următoarele 
lucrări: extinderea rețelei 
de canalizare pentru ape 
menajere și/sau pluviale; 
extinderea rețelei de iluminat 
public; modernizarea 
străzilor de importanță 

secundară, inclusiv a aleilor 
pietonale și construirea de 
piste de biciclete; amenajarea 
unui părculeț de recreere 
și locuri de joaca pentru 
copii, la intersecția străzilor 
Traian Săvulescu și Râfov; 
construcția unui centru 
multifuncțional de zi, 
aferent tuturor categoriilor 
de vârstă și cu destinația 
utilizării publice pentru 
activități socio-culturale 
și recreative. Pentru 
cartierul Pictor Rosenthal, 
regenerare urbană înseamnă 
aproximativ același lucru: 
amenajarea unui părculeț de 
recreere și locuri de joacă 
pentru copii, la intersecția 
străzilor Pictor Rosenthal și 
Aleea Berceni, extinderea 
rețelei de canalizare și a 

celei de iluminat public 
și modernizarea străzilor 
de importanță secundară, 
inclusiv a aleilor pietonale 
și construirea de piste de 
biciclete. Primarul Adrian 
Dobre a declarat: „O 
prioritate a mandatului meu 
este creșterea calității vieții 
locuitorilor din zonele afl ate 
la marginea municipiului 
nostru, cum sunt cartierele 
Râfov, Pictor Rosenthal, Mitică 
Apostol etc. Dacă luați în 
considerare proiectele depuse 
de Primăria municipiului 
Ploiești pentru atragerea de 
fonduri europene, veți vedea 
că majoritatea acestora au 
ca scop comun conectarea 
tuturor zonelor din oraș, din 
punct de vedere al accesului la 
utilități, transport etc”.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI A DEPUS DOUĂ CERERI PRIMĂRIA PLOIEȘTI A DEPUS DOUĂ CERERI 
DE FINANȚARE LA ADR SUD-MUNTENIADE FINANȚARE LA ADR SUD-MUNTENIA
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Să recapitulăm. În urmă cu un an, 
Primăria Ploiești și Consiliul Județean 

Prahova, ambele în calitate de acționari 
la fosta Dalkia Termo Prahova, actuala 
Veolia Energie, au comandat o strategie 
pentru termofi carea Ploieștiului. Acum un 
an, aceleași instituții au plătit un studiu de 
oportunitate privind gestiunea serviciului 
de alimentare cu energie termică, fi nalizat 
abia în ianuarie 2019. Ambele instituții 
cunoșteau faptul că înțelegerea cu Veolia 
Energie va expira la începutul lunii mai. 
Dar documentația pentru reîncredințarea 
serviciului altui sau aceluiași operator nu a 
fost pregătită la timp de Primăria Ploiești, 
astfel că s-a ajuns într-o situație de criză. 
Au urmat: majorarea tarifului gigacaloriei, 
acuzații publice politice pentru scumpirea 
energiei termice, negocieri eșuate cu Veolia, 
care a cerut un preț de 404 lei/Gcal, inclusiv 
TVA, în cazul prelungirii contractului, 
acuzații că Ploieștiul refuză să subvenționeze 
apa caldă și căldura, deși toată lumea știe că 
nu sunt bani pentru așa ceva, scrisori trimise 
ploieștenilor de către primar, în care acuză 
majoritatea PSD-ALDE-PMP că ar face 
jocurile Veolia, Consiliul Local Ploiești a 
respins propunerea de constituire a unei 
asociații pentru preluarea serviciului etc.

CONSILIUL JUDEȚEAN VREA SĂ 
IASĂ DIN AMEȚEALA CU TERMIA 

PLOIEȘTIULUI
Într-un fi nal, Consiliul Județean Prahova 

a hotărât că vrea să iasă din afacere. 
Președintele CJ, Bogdan Toader, a anunțat 
că instituția sa a solicitat opinia Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice în legătură cu problema participării 
autorității județene la menținerea sistemului 
public de alimentare cu energie termică a 
ploieștenilor. Răspunsul MDRAP este foarte 
clar: „În temeiul prevederilor art. 8 alin (1) din 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modifi cările 
și completările ulterioare, autoritățile 
administrației publice locale din municipiul 
Ploiești au competență exclusivă în tot ceea ce 
privește înfi ințarea, organizarea, gestionarea 
și funcționarea serviciului de alimentare cu 
energie termică a populației”. Ca urmare, CJ 
Prahova a solicitat Primăriei și Consiliului 
Local al municipiului Ploiești să înceapă 
demersurile pentru trecerea instalației de 
producere a agentului termic și a apei calde-
CET Brazi-din domeniul public al Județului 

Prahova în domeniul public al municipiului 
Ploiești, în vederea asigurării serviciului de 
alimentare cu energie termică a orașului. 
„Această măsură este necesară pentru că nu se 
mai justifi că existența CET Brazi în domeniul 
public al Județului Prahova, deoarece această 
instalație folosește exclusiv pentru serviciul 
local de alimentare cu energie termică”, a 
declarat președintele Toader.

PENTRU CINE LUCREAZĂ OARE 
CONSILIERII LOCALI PSD-ALDE: 
PENTRU PARTIDE SAU PENTRU 

PLOIEȘTI?
Nu știm care sunt procedurile, dacă nu 

cumva mai întâi consilierii județeni ar trebui 
să aprobe o hotărâre prin care să renunțe la 
un bun pe care instituția îl are în patrimoniu. 
Așa, să înceapă altcineva demersurile, 
echivalează cu a cere o casă care nu-i a ta fără 
să ai acordul proprietarului. În fi ne, fi indcă 
membrii PSD și ALDE au meritul de a fi  uniți 
și de a lucra organizat, consilierii locali s-au 
conformat și au aprobat, cu multe certuri,  
o hotărâre prin care urmează să depună la 
Consiliul Județean Prahova o solicitare de 
transfer a CET Brazi din domeniul public al 
județului în cel al municipiului Ploiești. Ei 
l-au împuternicit pe Adrian Dobre să facă 
toate demersurile necesare pentru preluarea 
CET Brazi în regim de urgență, astfel încât 
să nu fi e pus în pericol serviciul de furnizare 
a agentului termic și a apei calde, începând 
cu data de 1 mai. Întrebarea care se pune: 
consilierii locali au acționat în interesul 
Primăriei Ploiești, a ploieștenilor sau doar 
au răspuns unei comenzi politice, acestea 
fi ind mai presus decât locul de unde, să 
zicem, iau aceștia bani. Adică: este bine să fi e 
preluată CET Brazi în grabă, musai acum și 
neretehnologizată?

PRIMARUL DOBRE ÎL FACE PRAF 
PE PREȘEDINTELE TOADER

Primarul Dobre a ripostat imediat, 
aruncând cu acuzații grave în stânga și în 
dreapta, în loc să facă și ceea ce trebuie, 
să găsească o soluție imediată: „PSD-
ALDE-PMP au decis: CET Brazi va trece 
de la Consiliul Județean în  proprietatea 
municipiului Ploiești cu litigii, sechestre și fără 
bani de investiții. Actuala majoritate a mutat 
astăzi (n.n.-sâmbătă) o gaură neagră din 
bugetul instituției conduse de președintele PSD 
Prahova, Bogdan Toader, în bugetul Primăriei 
Ploiești (n.n.-condusă de primarul Dobre). 

Municipiul Ploiești putea prelua CET Brazi 
de la Consiliul Județean în două variante:
1. Varianta avantajoasă pentru ploieșteni, 
în care preluam CET Brazi fără datorii sau 
sechestre pe terenuri și cu bani de investiții 
de la Consiliul Județean pentru centrală;
2. Varianta dezastruoasă pentru ploieșteni-în 
care preluam CET Brazi cu litigii, sechestre 
și fără banii pe care Consiliul Județean se 
angajase să îi investească în centrală. 

Majoritatea PSD-ALDE-PMP din 
Consiliul Local Ploiești a ales astăzi (n.n.- 
sâmbătă) varianta dezastruoasă pentru oraș. 
A ales să creeze o gaură neagră în bugetul 
local, pentru a acoperi incompetența fără 
margini a președintelui PSD al Consiliului 
Județean Prahova, Bogdan Toader.
Una dintre consecințe este că municipiul 
Ploiești nu va putea obține niciodată bani 
europeni sau alte fi nanțări nerambursabile 
pentru modernizarea CET Brazi, dacă terenul 
pe care stă centrala nu ne aparține sau este 
grevat de litigii și sechestre”.

IAR PREȘEDINTELE TOADER ÎL
SPULBERĂ PE PRIMARUL DOBRE
Președintele Bogdan Toade nu s-a lăsat 

mai prejos. Deși îi asigură pe ploieșteni că 
nu se va întâmpla nimic rău cu termofi carea 
Ploieștiului atâta timp cât domnia sa va fi  
președinte al CJ Prahova (n.n.-nu știm cum 
îi va mai ajuta pe ploieșteni, dacă renunță la 
CET Brazi!), îl acuză pe primarul Dobre de 
incompetență: „Dacă primarul Adrian Dobre 
a ales să dezinformeze populația orașului, 
în scop profund electoral, cu mai puțin de 
două luni până la încheierea contractului 
cu actualul furnizor, lansând propunerea de 
constituire a unei societăți a municipalității 
menită să gestioneze furnizarea agentului 
termic în Ploiești, idee imposibil de realizat 
într-un timp atât de scurt, prin votul de astăzi 
(n.n.-sâmbătă) al consilierilor locali PSD-
ALDE-PMP s-au creat premisele pentru ca 
primăria să preia integral sistemul centralizat 
de producere și furnizare a apei calde și 
a căldurii pentru mai mult de jumătate 
dintre ploieșteni. Dincolo de virulența cu 
care Adrian Dobre iese în mediul online 
pentru a-și ataca adversarii politici, trebuie 
spus că există trei variante pentru sistemul 
centralizat de alimentare cu energie termică 
la Ploiești: prelungirea contractului cu Veolia 
Energie, variantă pe care sigur o va alege 
primarul Dobre, indiferent de declarațiile sale 
publice. Primarul Dobre însuși poate propune 
menținerea aceluiași tarif pentru populație, 
prin subvenționarea prețului de producție, dat 
fi ind că Ploieștiul este singurul oraș în care nu se 
subvenționează prețul gigacaloriei; înfi ințarea 
unei societăți locale care să gestioneze întregul 
sistem, soluție puțin probabilă, având în 
vedere lipsa experienței și timpul scurt în care 
trebuie să fi e rezolvate mai multe probleme; 
a treia variantă ar fi  aceea că se dorește să se 
ajungă în mod voit la declanșarea unei stări 

de urgență la Ploiești, după 1 Mai 2019, când 
expiră contractul cu Veolia Energie, caz în care 
s-ar putea organiza o procedură de achiziție 
prin care să fi e desemnat un operator pentru o 
perioadă limitată de timp. În această variantă, 
acest operator ar fi , desigur, tot Veolia, pentru 
că predarea-primirea activelor nu poate fi  
făcută la urgență”.

SPECIALIȘTII SPUN CĂ CET BRAZI 
ARE PROBLEME

De ce susține Dobre că CET Brazi ar veni 
cu probleme în curtea Primăriei Ploiești? În 
afară de faptul că terenul de sub CET Brazi 
ar fi  sub sechestru, studiul de oportunitate 
indică faptul că acolo sunt niște incidente de 
mediu, pe care proprietarul (n.n.-Consiliul 
Județean) s-a angajat să le rezolve: „sursele 
de producere a energei termice ce mai pot 
functiona in iarna 2018- 2019 sunt CAF 
2, turbina cu gaze si motorul termic, deci, 
începând cu această iarnă este problematică 
asigurarea necesarului de energie termică 
al Municipiului Ploiești. În acest caz trebuie, 
în regim de urgență, să se execute lucrări de 
conformare la cazanul de abur nr. 5 de 420 t/h.” 
Investițiile acestea nu au fost angajate de CJ 
Prahova, dar Bogdan Toader a dat asigurări 
că va aloca bani pentru aceste investiții.

TREI CHESTIUNI POPULISTE 
DESPRE CĂLDURA DIN PLOIEȘTI
Se mai spune că Veolia Energie practică 

același preț din 2011 încoace, că Primăria 
Ploiești este singura din țară care nu 
subvenționează agentul termic, iar orașul a 
ajuns să producă cea mai scumpă gigacalorie 
din România, asta după ce, în primii ani, se 
lăuda cu cea mai ieft ină căldură. Să le luăm 
în ordine: gigacaloria a mai fost majorată 
pe termen limitat și tot pentru ca Veolia să 
recupereze niște pierderi generate de prețul 
combustibilului. Pe de altă parte, cine s-a 
opus scumpirii căldurii până aum, nu 
cumva tot consilierii locali, indiferent care 
primar/partid a fost la Putere? Doi: căldura 
a fost subvenționată în continuu, iar asta s-a 
întâmplat până în această iarnă, când bugetul 
local nu a mai permis o astfel de cheltuială. 
Pe de altă parte, dacă e să judecăm drept, 
nici cei care locuiesc la case n-au primit 
niciodată și nu primesc subvenție pentru 
gazele sau lemnele cu care-și prepară apa 
caldă și căldura. Deci s-a șters, dacă vreți, 
discriminarea dintre cetățeni.  În schimb, 
toți ploieștenii cu venituri reduse ( sub 2.000 
lei/lună) primesc de la stat și de la bugetul 
local ajutor de încălzire (agent termic, gaz, 
lemne, energie electrică), deci nici locatarii 
de la bloc nu sunt atât de dezavantajați pe 
cât se vaită politicienii și presa aservită lor. 
Pe de altă parte, de ce oare avem noi cea 
mai scumpă gigacalorie din țară? Nu se 
spunea oare că s-au făcut investiții de sute 
de milioane de euro pentru retehnologizare, 
pentru limitarea pierderilor de căldură în 
sistemul primar și secundar de transport?

ACTUALITATE

0244.546.501

EDITURĂ  și TIPOGRAFIEEDITURĂ  și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare fl yere, pliante, broşuri, reviste, ziare 
cataloage, mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afi şe, 

orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat, agende şi calendare personalizate!

TEL. 0244.546.501; e-mail: sprintenininfomar@yahoo.com

 continuare din pagina 1

 DOMNIILE VOASTRE LUCRAȚI PENTRU PARTIDE  DOMNIILE VOASTRE LUCRAȚI PENTRU PARTIDE 
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ÎNTREBARE PENTRU CONSILIERI, PRIMAR ȘI VICEPRIMARI:ÎNTREBARE PENTRU CONSILIERI, PRIMAR ȘI VICEPRIMARI:

Prahova în domeniul public al municipiuluiti di i 1
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MĂNĂTIREA CORNU, ZIDIRE 
A REBELEI ȘI CELEBREI POETE 

AURORA CORNU

Mănăstirea Cornu, cea mai 
tânără așezare monahală din 

Prahova, alături pesemne de Mănăstirea 
Ianculești, de la Șoimari, târnosită în 
2008, este ctitoria Aurorei Cornu; că la 
zidire or fi  contribuit și alții, nu-i lipsit 
de adevăr, dar acest lăcaș sfânt vine din 
gândul, inima și contribuția celebrei 
și rebelei poete, actrițe, regizoare și 
traducătoare româncă stabilită în 
Franța, evadată cumva din căsnicia ei ca 
o văpaie cu și mai celebrul Marin Preda. 
Dar Aurora nu se preamărește cu gestul 
ei, ci îl trece între fugarele și densele 
ei episoade de viață: „Să înțelegem că 
trebuie să faci ceva de folos lumii. Eu 
am făcut o mănăstire. E acolo, la Cornu. 
Am început cu 8 călugărițe și acum sunt 
36. Am investit mult mai mult decât 
averea părinților pe care am recuperat-o 
de la Cornu. E poate singurul lucru 
care va rămâne ceva mai mult. Altfel, 
suntem toți pământul pe care vor crește 
câteva ciuperci” (interviu „Adevărul”). 
Mănăstirea a primit hramul Sfântul 
Ioan Evanghelistul și Sfânta Cuvioasă 
Eufrosina, ultimul în memoria mamei 
sale, care se nume Eufrosina. Ctitoria este 
închinată memoriei părinților biologici 
și adoptivi, precum și soțului Aurel 
Cornea. Poate, într-un colț de inimă, i-o 
fi  fost gândul și la Marin Preda, cine știe...

Aurora Cornu ar putea fi  considerată 
o răsfățată de destinului. Sau poate 

că nu. Dar așa lasă să se înțeleagă acum, 
privindu-și trecutul cu înțelepciune, 
îngăduință și sinceritate, de la maturitatea 
vârstei a treia. Opera ei literară este mai 
cunoscută afară, în Franța și SUA (aici mai 
ales pentru un rol într-un fi lm de mare succes 
în America), dar acasă o știm drept cea care 
a descoperit manuscrisul Moromeților într-
un sertar și cea care l-a convins pe Marin 
Preda să-l publice. Și o mai știm pentru 
volumele de versuri „Studenta” și „Distanțe” 
sau „Scrisori către Aurora”. Și o mai știm 
pentru că a stat la baza volumului I din 
„Jurnalul intim” al marelui scriitor, publicat 
post-mortem. Și în fi ne, o mai știm că e de-a 
noastră și e ctitor de zidire bisericească. Dar 
să revenim un pic la perioada care se leagă 
de meleagurile de la Cornu, Câmpina și 
Ploiești. Aurora povestește cu haz că părinții 
ei erau „frați”. De fapt, s-a născut la Provița 
de Jos, la 6 decembrie 1931, dar atunci când 
avea un an, a fost înfi ată de fratele tatălui ei, 
care locuia la Cornu. Iar numele adevărat 
nu este Cornu (Cornu-Cornea după cel de-
al doilea soț), ci Chițu-Burchiu, dar toată 
viața a vrut să-și păstreze acest pseudonim 
poetic, împrumutat de la satul natal: „Eu am 
fost născută în Provița. Treceam peste o apă, 
încă un deal, coboram pe o terasă și de-abia 
ajungeam la fratele tatălui. El m-a adoptat 
la 1 an. În casa părinților biologici mai erau 

trei fete și înaintea mea au murit un băiat și 
o fată. Sunt niște superstiții: când încep să 
le moară copiii, țăranii fac niște ceremonii. 
Dau vecinului de peste gard copilul, ca să-l 
păzească de rele. Pe de altă parte, patru fete 
fac, dintr-un țăran bogat, un țăran sărac. 
Fratele tatei din Cornu n-avea copii, așa 
că cei din Cornu au fost fericiți să mă țină” 
(„Adevărul”). Fericiți sigur, dar poate și-
au luat cu ei și probleme, fi indcă Aurora 
Cornu povestește că a fugit de trei ori de-
acasă, fi indcă vroia să se facă poetă. A venit 
la liceu în Ploiești și chiar și-a văzut prima 
dată numele tipărit în ziar, în „Flamura 
Prahovei”, cotidianul comunist de atunci 
al regiunii. Ba tânăra din acele vremuri 
cocheta cu marxism-leninismul. Dar mai 
presus de aceste idei era neastâmpărul de 
a călători: „Eu am fost marxist-leninistă. Pe 
la 11-12 ani am început să citesc lucruri de 
acest fel, eram oportunistă, voiam și eu să 
trăiesc și să ies din sat. Am fugit de acasă de 
trei ori, am plecat de la Câmpina la Ploiești, 
la școală, unde am devenit poetă și jurnalistă. 
Probabil că din adopție mi-au venit toate 
plecările. Nu știu unde să mai plec azi. În 
cosmos nu se poate, Marte nu e încă pentru 
noi. Plăcerea mea este să plec. Și să ajung în 
centru. Dar nu mai sunt centre, le-am văzut 
deja pe toate”. La București, unde a plecat 
să studieze literatura, l-a cunoscut pe Marin 
Preda, căruia însă i-a spus de la bun început 
că vrea să plece din țară, iar el, ca iubitor 
de... Moromeții (a se citi țară și țărani) ce 
se afl a, n-ar fi  răbdat să o apuce pe tărâmuri 
străine. Iubirea dintre cei doi a ars intens 
vreme de patru ani. Din ea s-au născut, cum 
spuneam, „Moromeții” („i-am descoperit 
manuscrisul într-un sertar, l-am citit și l-am 
îndemnat să-l publice”), volumul „Distanțe”, 
„Scrisoari către Aurora” și „Jurnalul intim”: 
„Pe Marin nu știu cum l-am cucerit. Probabil 
trebuia să-i cadă iubirea asta pe cap. Timp 
de patru ani nu ne-am despărțit aproape 
deloc, am stat unul peste altul. Marin spera 
că iubirea mă va împiedica să plec. Am avut 
o discuție: i-am spus că da, ne căsătorim, 
pentru că nu puteam, spre exemplu, să 
mergem împreună la hoteluri, dar i-am spus: 
„Marine, dacă eu voi vrea să plec, să nu mă 
oprești“. Dar am avut durere că-l las. Marin 
era un orgoliu profund, nu ierta pe nimeni. 
Nu se răzbuna, dar nu uita. Eu voiam să plec, 
voiam să văd lumea, iar el voia să împartă 
soarta cu poporul lui. Care popor îl adoră. 
Cei de la „Flamura Prahovei“ nu voiau să 
mă lase să plec și eu îi șantajam că mor în 
mijlocul lor dacă nu mă lasă. Dar până la 
urmă l-am lăsat pe Marin  pentru că voiam 
să am soarta mea-și mai și credeam că el mă 
împiedică să scriu, dar de fapt cele mai bune 
pagini le-am scris când eram cu el”. Acea 
perioadă a emigrării s-a suprapus și cu un 
episod de poliție politică: mama sa naturală 
l-a ascuns pe fratele ei, un general din 
garda regală, căutat de comuniști. Iar tatăl 
natural, condamnat din această pricină, a 
murit la închisoare. De pușcărie se temea 
și Aurora, dar a scăpat fi x grație colaborării 

ei gazetărești cu „Flamura Prahovei”. 
Curând a văzut o șansă să dezerteze în vest 
în timp ce se afl a la festivalul de poezie 
din  Knokke-Het Zoute, din Belgia. La 
Paris, unde s-a stabilit mai apoi, prin 1965, 
a avut ani infernali, până când a început să 
lucreze la „Europa liberă”, într-o emisiune 
a Monicăi Lovinescu. I-a avut ca prieteni 
pe toți marii români afl ați în exil: Emil 
Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, 
Nicolae Breban, Manolescu, Lovinescu etc. 
A făcut mai apoi cinematografi e, rolul din 
„Le Genou  de Claire“, fi lm regizat de Eric 
Rohmer,  aducându-i celebritatea în SUA 
și a devenit regizor de fi lme. Între timp se 
căsătorește  cu Aurel Cornea, inginer  de 
sunet la televiziunea  franceză, ostatic în 
Liban în 1986, vreme de zece luni, împreună 
cu alți jurnaliști. A mai publicat: „Romanian 
Fugue in C Sharp“, 2003, tradusă în limba 
română sub titlul „Fugă spre centru“, 
„Castel pentru o persoană“, poeme, editura 
Albatros, 2004,  „Noaptea despărţirilor“ 
și „La nuit des abandonnées“, iar în 2016 
culegerea bilingvă „Zece scurte povestiri“.

PE „DRUMUL LACRIMILOR” 
MARICĂI BRÂNCOVEANU

Cum ar fi  să ne-o imaginăm, 
astăzi, pe doamna Marica, soția 

domnitorului martir și sfânt Constantin 
Brâncoveanu, umblând și lăcrimând 
pe cărarea dintre Mănăstirea Dintr-un 
Lemn și Surpatele, ultima chiar ctitorie 
a sa, în încercarea de a-și  frânge durerea 
surdă provocată de uciderea de către 
turci, la 15 august 1714, într-o mare zi 
a creștinătății, a soțului său și a celor 
patru fi i, Constantin, Ștefan, Radu și 
Matei? Pesemne plânsetul său a rămas 
încremenit in istorii și locuri: chiar 
și astăzi, poteca se cheamă „Drumul 
Doamnei” sau „Drumul Lacrimilor”...

Se spune că, prin anii 1690-1693, când 
voievodul Constantin Brâncoveanu 

zidea cea mai de seamă ctitorie a sa, 
mănăstirea Hurezi, soția sa, Maria sau 
Marica, așa cum i se spune mai des, a vizitat 
împrejurimile și a ajuns la Surpatele, sat al 
comunei Frâncești de astăzi (Vâlcea). Acolo, 
pe Valea Otăsăului, a găsit o bisericuță din 
lemn, ridicată în vremea domniei lui Neagoe 
Basarab, de boierii din neamul Buzeștilor, 
logofătul Tudor Drăgoescu și fratele său 
Stanciu. Atât de mult i-a plăcut zona încât 
a decis să construiască în locul micuțului 
lăcaș o mănăstire de maici, mai ales că era 
foarte aproape de alt loc drag inimii sale, 
Mănăstirea Dintr-un Lemn, sfi nțită în 1635 
și pe seama căreia diaconul arab creștin Paul 

de Alep, iar mai târziu mitropolitului Neofi t 
Cretanul, au scris texte devenite legendă 
despre un călugăr/cioban care a găsit icoana 
cu chipul Maicii Domnului într-o scorbură 
de salcie, construind mai apoi, la îndemnul 
sfi ntei, bisericuța din lemnul acelui copac, 
de unde și denumirea așezării monahale. 
Revenind la Surpatele, ctitoria, inspirată 
evident din stilul brâncovenesc, a început 
prin anul 1703, iar târnosirea s-a produs 
prin 1706, ofi ciată fi ind de Antim Ivireanul, 
pe atunci episcop al Râmnicului Noul 
Severin.  Primele mărturii o descriu drept „o 
mănăstioară frumoasă și iscusită”. Reparată, 
renovată și restaurată de câteva ori, biserica 
mănăstirii păstrează și azi câteva icoane 
originale chiar pe tâmpla bisericii, despre 
care se spune că ar fi  o bijuterie sculptată în 
lemn rară în țară, după cum ușa de la intrare, 
lucrată de Filip tâmplarul, grăiește despre 
gustul pentru frumos al Brâncovenilor. Din 
vechea zestre de odoare bisericești, se mai 
păstrează, de asemenea,  un policandru 
mare de aramă încununat cu vulturul bicefal 
cantacuzinesc, creație a vestitului meșter 
argintar brașovean Hans Georg Beck, două 
candele de argint, pe care sunt încrustate 
numele lui Constantin Brâncoveanu și al 
doamnei Marica, un disc de argint, dăruit 
mănăstirii de Șerban Cantacuzino. 

Se spune că, după tragicul sfârșit al 
voievodului și fi ilor săi, decapitați pe 
malul Bosforului, după exilul din Crimeea 
și, în fi ne, după ce a adus rămășițele 
domnești în țară, înhumându-le la biserica 
„Sf. Gheorghe”, din București, soția 
domnitorului, domna Marica, s-a retras la 
Surpatele, în încercarea de a îndura marea 
dramă prin care trecuse familia sa. Ore 
întregi sta nemișcată în fața icoanei Maicii 
Domnului, rugându-se pentru neamul ei 
pierdut, iar în restul timpului, trebăluia prin 
mănăstire sau vizita, pe un drum existent 
și astăzi, Mănăstirea Dintr-un Lemn. 
Localnicii spun și astăzi că acea cărare a 
fost udată cu lacrimi, motiv pentru care ei 
îi spun „Drumul lacrimilor” sau „Drumul 
Doamnei”, aluzie la foarte desele plecări de 
la o mnăstirea la alta. Se pare să doamna 
Marica ar fi  stat pe meleagurile vâlcene 
până la moartea sa, în 1729. 

Martirul Brâncovenilor i-ar fi  inspirat și 
pe alți mari români eroi. O legendă ne spune 
că la Surpatele ar fi  jurat Iancu Jianu că va 
lupta până la moarte împotriva domniilor 
fanariote. Și tot aici, Tudor Vladimirescu și 
oastea sa ar fi  jurat pe Drapel, Evanghelie 
și Cruce, în prezența episcopului Ilarion al 
Argeșului, că vor duce până la sfârșit  lupta 
pentru eliberarea poporului român de 
fanarioți.

CTITORII DIN GÂNDUL ȘI INIMA UNOR MARI CTITORII DIN GÂNDUL ȘI INIMA UNOR MARI 
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La începutul anului școlar 
2018-2019, Școala Gimnazială 

“Constantin Stere” Bucov a obținut 
aprobarea derulării unui nou Proiect 
Erasmus + “KNOW YOUR RIGHTS 
TO DEFEND YOURSELF”, proiect ce 
are ca parteneri următoarele școli:

1. College de Muriers, Le Mans, 
France

2. Spoleczna Szkola Podstawowa 
nr.1, Zabrze, Poland

3. Istituto Comprensivo Portella 
delle Ginestre, Vittoria, Italy

4. Buyukresitpasa Ortaokulu, 
Istanbul, Turkey

Așadar, și noi, elevii și cadrele 
didactice din Școala Gimnazială 
“Constantin Stere” Bucov, asemenea 
celorlalți cetățeni europeni, știm că este 
important să promovăm și să protejăm 
drepturile omului. Realizăm acestea 
prin activitățile propuse în cadrul 
proiectului, încercând să contribuim la 
prevenirea și soluționarea confl ictelor.

Pentru a ne îndeplini obiectivele 
propuse, a fost necesar să stabilim 
echipa de proiect, dar și echipa de 
implementare. Astfel, au fost aplicate 
chestionare, atât în limba română, cât 
și în limba engleză, pentru stabilirea 
elevilor din grupul țintă, dar și a 
elevilor din echipa de implementare, 
chestionare aplicate de profesorii din 
echipa de proiect și de profesorii de 
limba engleza.

Activitatea de deschidere ofi cială 
a proiectului a avut loc la începutul 
lunii octombrie și s-a desfășurat la 
noi în școală, la CDI. La activitate 
au participat, alături de elevi și cadre 
didactice, dl. primar, dl. viceprimar, 
consilieri locali, preoți, un psiholog și 
un reprezentant al Departamentului de 
Asistență Socială din cadrul Primăriei 
Bucov.

Activitățile proiectului s-au 
desfășurat conform grafi cului stabilit, 
iar acestea au fost:
-“Dreptul meu este și al tău!”
-“Toleranța este unul dintre cele mai 
efi ciente rezultate ale educației”
-“19 zile de activism: Prevenirea 
abuzului și a violenței împotriva 
copiilor/ tinerilor”
-“Să spunem NU violenței!”
 -“Copiii au drepturi!”
-“Nu ne furați copilăria!”
 -“Să ne cunoaștem istoria!”
-“Îmi cunosc drepturile, știu să mă 
apăr!”

Având în vedere ceea ce se afi rmă în 
primul articol al Declarației Universale 
a Drepturilor  Omului, că “Toți oamenii 
se nasc liberi și egali în demnitate și 
drepturi”, am organizat activități atât pe 
20 noiembrie, de Ziua Internațională 
a Drepturilor Copilului, cât și pe 10 
decembrie, de Ziua Internaționala a 

Drepturilor Omului.  
În timpul 

activităților derulate 
până în prezent, au 
fost realizate desene 
sugestive, referate, 
eseuri, postere cu 
care s-au organizat 
expoziții, au avut loc 
concursuri. Elevii au 
creat o țară imaginară 
pentru care au 
elaborat o constituție 
democratică (care 
include și drepturile 
omului), un imn 
național, o monedă, 
o zi națională și un 
drapel.

 O activitate ce s-a desfășurat 
simultan în cele  patru țări a fost 
confecționarea de felicitări și postere 
pentru Crăciun și Anul Nou. Acestea 
au fost trimise, în colete, cu dulciuri 
tradiționale, fi ecărei țări partenere.

Proiectul se derulează și pe 
eTwinning, iar echipa noastră a încărcat 
pe Twinspace materiale precum:

-prezentări PPT (Prezentarea 
școlii; Prezentarea localității; Sistemul 
educațional în România; Educația 
privind drepturile omului în România; 
“KNOW YOUR RIGHTS TO DEFEND 
YOURSELF”-Obiective și modalități
 -proiecte de lecție;
-descrierea unor activități și fotografi i 
de la activitățile desfășurate;
-articole din ziar;
-fi lmulețe cu prezentările elevilor;
-fi lmulețe cu obiceiuri de Crăciun din 
România;
-felicitări pentru Crăciun și Anul Nou;
-fotografi i de la activitățile de 
diseminare.

Tot în primul semestru, pe 10 
octombrie 2018, am deschis o pagină 
a proiectului pe facebook, cu câte 
un administrator din fi ecare țară 
parteneră, pagină pe care sunt încărcate 

activitățile desfășurate.
În perioada 19-23 XI 2018, am 

participat la prima reuniune de 
formare, predare și învățare care a 
avut loc în Turcia, la Buyukresitpasa 
Ortaokulu- Istanbul, alături de două 
colege din școală. La întoarcere, am 
împărtășit colegilor și elevilor impresii, 
le-am oferit informații despre toate 
activitățile la care am participat și am 
realizat un panou, la Colțul Erasmus.

De asemenea, alături de partenerii 
pe care deja îi avem, parteneri ce ne 
sprijină în activitățile noastre, am purtat 
discuții cu reprezentanți ai ”Amnesty 
International Group Romania” pentru 
a realiza activități comune până la 
sfârșitul anului școlar.

Tot pentru promovarea drepturilor 
omului, am înscris proiectul nostru la 
concursul județean “Made for Europe”, 
concurs ce a avut  loc pe 22 martie și 
la care am primit unul din premiile 
speciale.

Aceste activități au avut în vedere 
o atentă și efi cientă proiectare, 
respectând normele de elaborare, 
programa școlară, implementând TIC, 
diseminând și valorizând activitățile 
realizate, urmărind atingerea 
obiectivelor proiectului.

Imaginea școlii a fost permanent 
promovată prin activitățile derulate, 
prin articole în ziar, prin diseminarile 
în diferite cercuri, reuniuni, comisii, pe 
facebook, pe eTwinning.

Într-o lume în care drepturile omului 
sunt încălcate frecvent, este necesar să 
le cunoaștem, să le respectăm și să le 
apărăm! Acest lucru va fi  posibil doar 
dacă, împreună, noi toți vom lupta ca 
dreptul meu, al tău, al lui, al ei, să fi e al 
nostru, al tuturor!

“Material realizat cu sprijinul 
fi nanciar al Comisiei Europene.  
Conținutul prezentului material 
reprezintă responsabilitatea exclusivă  
a autorilor, iar Agenția Națională 
și Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care 
conținutul informației va fi  folosit.”

PROMOVAREA   DREPTURILOR   OMULUI
NICHITANICHITA

„ A  vorbi  despre  limba  română  este  ca  o  duminică.                                                                                                                                        
Limba  română  este  patria  mea”.                                                                                                                                            

Nichita  Stănescu (1933-1983) 

Drepturilor Omului

În  ultima  zi  de  Mărțișor - 31 martie - comemorăm 
pe  unul  dintre  cei  mai  străluciți  scriitori ai  

literaturii  române  poetul  Nichita  Stănescu.  În  urmă  
cu  86  de  ani  se  năștea  în  orașul  nostru  cel  care  
avea  să  devină  un  poet  european , despre  care  fostul  
președinte al  Academiei  Române, academicianul  
Eugen  Simion (un  alt  ploieștean),  scria  în 1985 : „... 
este  greu  să-i  afl i  un  model  în  literatura  anterioară.”   
La  rândul  său,  Nichita  Stănescu  afi rma  despre  sine:  
„Prima  barieră  pe  care  am  rupt-o  a  fost aceea  a  
cuvintelor (înțelegând  că  ele  sunt  materialul  poeziei)  
făcându-mă  să  mă  întorc  de  la  poezia  personală, 
strict  legată  de  cuvinte, la  o  poezie  din  ce  în  ce  mai  
impersonală, deci  cu  o  adresă  mai  largă”.

Geniu  literar - fi losofi c, crescut  parcă  sub  aripa  lui  
Mihai  Eminescu, prin  neoprite  căutări  de  la  metafi zică  
la  cel  mai  pur  concret,  cu  un  limbaj  novator  care  dă  
sens  a  ceea  ce  pare  a  fi   absurd și  inovează  soluții  care  
clarifi că  ambiguitatea. Poezia  lui, în  fapt  gândirea  lui  
poetică, îl  plasează  între  fruntașii  neomodernismului  

european  din  anii  ‘60 , ‘70. De altfel,   meritele  sale  
au  fost  recunoscute  și  recompensate  cu  premiile  
internaționale  „Gottfried  von  Herder” în  1975,    la  
Viena  și „Cununa  de  aur” în 1982,  la  Festivalul  
internațional  de  poezie  de  la  Struga  din  Macedonia,  
Jugoslavia.  Poezia  lui  Nichita  Stănescu  este  aceea  a  
cunoașterii  de  sine,  dar  și  a  lumii  înconjurătoare  
formatoare, a  repetabilelor  întrebări  existențiale, 
rostul și rezultatul  întreprinderilor  noastre. Se încearcă  
crearea  unei  punți  între  abstract  și  concret  și  o  
lămurire  a  neînțelesului. În  privința  limbajului  său  
poetul  îsi  depășește  net  predecesorii  de  la Eminescu  
și  până  la  Arghezi. Însă  pentru  această „performanță” 
nu  uită  să-i  mulțumească  celei  pe  care a  iubit-o cu  
o  dragoste  infi nită,  limba  română,  pe  care  a numit-o 
„patria  mea”. În   grădina  minunată  a  cuvintelor  ei  cu 
„mii  de  înțelesuri” poetul  a  coborât  stele  unice, rostiri  
nepereche  pline  de  întrebări și  răspunsuri  introspective  
și  atemporale  care  au  dat  strălucire  unică  celei  care  
este  atât  de  „dulce”:   „limba  ce-o  rostim”. Poezia  
lui  Nichita  fi ltrează  la  maxim  lirismul  pentru   a  se  
folosi  de  esență,  iar  gândirea  lui  fi losofi că  îl  așează  
cumva  deasupra  lui  Blaga  și  Eminescu  deoarece  
nu  abandonează  clipa, trăirea  realității,  fi ind  într-o  
perpetuă  căutare  pe  cărările  ascunse  ale  cotidianului.   
Nichita  este  un  bun  al  culturii  naționale  și  europene. 
Însă  și  noi,  la  rându-ne,  îl  revendicăm  ca  pe  unul  
dintre  cei  mai  buni  și  iubiți  fi i  ai  Ploieștiului  nostru.  
Profund  dar  nu  mai  puțin  tandru: ’”Spune-mi, dacă  
te-aș  prinde-ntr-o  zi/și  ți-aș  săruta  talpa piciorului, / 
nu-i  așa că  ai  șchiopăta  puțin, după  aceea, / de  teamă  
să  nu-mi  strivești  sărutul?”, optimist  dar  în  același  
timp  realist : „Pământ  de  carne, bun  de  mâncare,  /
pământ  de     oase  străluminând/...Am  să  te-ngraș  la  
rândul  meu/ cu  mine,/ lăsându-ți  doar  scheletul  alb/ 
să-ți  fi e  verighetă-n jurul  râurilor,/ pământ  de  carne,/ 
pământule  de  pământ.” , poetul  Nichita  Stănescu, în  
dimineața  zilei  de  13  decembrie  1983, n-a  murit; el  
Nichita  a  devenit  nemuritor.

european din anii ‘60 ‘70 De altfel meritele sale

Coordonator proiect, prof. înv. primar: 
IONESCU CAMELIA IONELIA

Lucian  Iacob
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INEDIT

„CE AR PUTEA SĂ DUCĂ LA O 
NOUĂ CRIZĂ ECONOMICĂ?”NOUĂ CRIZĂ ECONOMICĂ?”

De data aceasta, însuși Roubini 
lovește din nou. Recent, într-un 

material publicat de cotidianul francez Les 
Echo, Nouriel Roubini împreună cu Project 
Szndicate prezintă o serie de motive care 
anunţă o nouă criză.

Aşadar, ce ar putea să ducă la o criză sau 
măcar o recesiune în economia mondială ?

Primul argument este, culmea, chiar 
creşterea solidă a economiei americane 
care a depăşit potenţialul. Până în anul 
2020, creşterea economică americană se va 
epuiza şi are toate şansele să se transforme 
în recesiune.

În al doilea rând. Rezerva Federală 
americană a anunţat deja că va creşte 
dobânzile, un proces care chiar se întâmplă. 
În acest moment, dobânda la dolar este 
de 2,25% şi, conform anunţului rezervei 
Federale, va ajunge până în anul 2020 la 
3,5%.

Astfel, infl aţia va urca, în condiţiile în 
care preţul ţiţeiului dă semne de creştere. De 
altfel, investitorii pe pieţele internaţionale 
au luat deja în calcul creşterea infl aţiei 
începând să-şi orienteze investiţiile de pe 
piaţa de capital către obligaţiuni, cea mai 
bună dovadă în acest sens fi ind creşterea 
din ultima perioadă a randamentelor la 
obligaţiunile americane.

Totodată, celelalte bănci centrale şi în 

special Banca Centrală Europeană vor 
nominaliza în următoarea perioadă politica 
monetară, ceea ce înseamnă că se va trece la 
creşterea dobânzilor.

În al treileal rând, războiul comercial 
afl at în derulare care opune administraţia 
Trump marilor blocuri comerciale ale 
lumii. Este un fel de război care seamănă cu 
principiul singur împotriva tuturor. Adică, 
administraţia americană a impus deja taxe 
vamale în relaţia cu economia chineză, 
a anunţat că dorește să schimbe tratatele 
comerciale cu Uniunea Europeană sau cu 

Japonia și a încheiat deja acorduri cu Mexic 
și Canada. În aceste condiţii, economiștii se 
așteaptă ca infl aţia să crească în toate marile 
economii ale lumii.

În al patrulea rând, arată Nouriel 
Roubini, Europa se confruntă cu o creștere 
economică lentă, în condiţii de fracţiuni 
comerciale. Europa are o problemă la 
orizont numită Italia. Politicile bugetare 
ale Italiei riscă să crească datoria suverană 
a zonei euro existând în același timp, 
probabilitatea ca politicienii afl aţi la putere 
în Italia să apese din nou pe pedala ieșirii 

din Zona euro.
În al cincilea rând, pieţele bursiere 

mondiale sunt la maxime istorice. Ceea 
ce arată că, mai devreme sau mai târziu, o 
corecţie este inevitabilă. În același timp, 
pieţele imobiliare ating și ele valori maxime 
în tot mai multe economii. Totodată 
companiile și statele au ajuns la un grad 
record de îndatorare. Ceea ce va face ca 
rostogolirea datoriilor să fi e tot mai scumpă.

Îndatorare masivă, creștere economică 
ajunsă în faza fi nală și maxime istorice 
pe pieţe. Toate aceste evoluţii arată că 
economiile dezvoltate au marje foarte mici 
de a mai stimula creșterea economică. 
În plus, asupra statelor planează spectrul 
populismului care poate aduce schimbări în 
politică și în politicile economice. În Europa, 
de exemplu, ascensiunea unor partide 
populiste poate să întârzie reformele așteptate 
în Zona euro sau în Uniunea Europeană.
În esenţă, Roubini crede că acum statele 
au marje de manevră mult mai mici de a 
lupta cu crizele care pot apărea. Ceea ce 
le face vulnerabile în faţa unor potenţiale 
crize. De aceea, criza și recesiunea de mâine 
vor fi  mai severe și mai lungi decât cele de 
ieri, conchide Nouriel Roubini.

PROFETUL CRIZEIPROFETUL CRIZEI

CUM A FOST GĂSITĂ, CUM A FOST GĂSITĂ, 
DE FAPT, EPAVA DE FAPT, EPAVA 

TITANICULUITITANICULUI
Ani de zile s-a crezut că descoperirea epavei Titanicului, în 1985, a 

fost un efort știinţifi c. Însă declasifi carea documentelor din acea 
perioadă a spulberat această teorie, scrie CNN.

Robert Ballard, cel care a descoperit epava Titanicului, a declarat pentru 
CNN că expediţia a fost, de fapt, o misiune militară strict secretă, de recuperare 
a două submarine nucleare scufundate în ocean. „Nu au vrut ca lumea întreagă 
să știe acest lucru, așa că a trebuit să inventeze o poveste”, a spus Ballard.

Adevărata poveste din spatele descoperirii epavei Titanicului este 
acum consemnată și la expoziţia de la National Geographic Museum, din 
Washington, acolo unde se afl ă multe dintre obiectele recuperate de pe Titanic.

Ballard era comandant în Marina americană și cercetător la Institutul 
Oceanografi c Woods Hole. Căutarea Titanicului era fi nanţată și încurajată de 
Marina SUA, însă Ballard nu a descoperit epava decât atunci când a plecat în 
misiunea de recuperare a celor două submarine nucleare scufundate în anii 
60, în timpul Războiului Rece.

„Știam unde se afl ă submarinele. Ei voiau să mă întorc fără ca rușii să mă 
urmărească, pentru că erau interesaţi de armele nucleare care se afl au la bordul 
USS Th resher și USS Scorpion, precum și de efectul reactoarelor nucleare asupra 
mediului”, spune Ballard.

Faimoasa navă scufundată chiar în timpul primei sale croaziere în Oceanul 
Atlantic zăcea pe fundul apei, la o adâncime de peste 3.600 de metri. „Când am 
descoperit Titanicul am fost entuziasmaţi, pentru că fusese o muncă difi cilă”, a 
mai spus el, adăugând că, în momentul în care descoperirea a fost anunţată 
public, „nimeni nu a bănuit ce căuta el, de fapt” pe fundul oceanului.

CAPTIV ÎNTR-UN FILM DE CAPTIV ÎNTR-UN FILM DE 
SPIONAJ AMERICANO-RUS?SPIONAJ AMERICANO-RUS?

După arestarea, la 
Moscova, a unui 

cetăţean american acuzat 
de spionaj, se înmulţesc 
speculaţiile conform cărora 
bărbatul ar fi  fost reţinut în 
scopul unui schimb cu un 
agent rus judecat în SUA, 
consideră Miodrag Soric 
pentru Deutsche Welle.

În 28 decembrie 2018, 
cetăţeanul american Paul 
N. Whelan, cazat în hotelul 
Metropol, situat peste drum 
de Kremlin, ar fi  primit de la 
agenţi ruși un stick USB cu 
date confi denţiale. Veridicitatea 
informaţiilor date publicităţii de 
agenţia de știri Rosblat, citând  
surse apropiate serviciului 
FSB de la Moscova, nu poate fi  
confi rmată. În prezent, Paul N. 
Whelan se afl ă în arest preventiv 
sub acuzaţia că ar fi  fost angajat 
într-un act de spionaj. În cazul 
în care va fi  condamnat, riscă 
până la 20 de ani de închisoare.

Într-un interviu pentru DW, 
renumitul expert în securitate 
Pavel Felgenhauer crede că 
Whelan nu pare a întruni 
caracteristicile spionului 
american. De reţinut este 
faptul că el nu are imunitate 
diplomatică. De regulă, agenţii 
americani au statut de diplomaţi. 
Astfel, în cazul în care sunt 
arestaţi într-o ţară cu care SUA 
nu întreţin relaţii bune, aceștia 
pot fi  expulzaţi.

Washingtonul va cere 
eliberarea imediată a 
americanului reţinut  la 
Moscova, dacă arestarea acestuia 
se dovedește a fi  neîntemeiată, 
a precizat secretarul american 
de stat, Mike Pompeo. Pe lângă 
cetăţenia americană, Paul N. 
Whelan mai deţine și cetăţeniile 
britanică și canadiană. Ca atare, 
și reprezentanţii celor două state 
fac eforturi pentru punerea sa în 
libertate. 

Într-un interviu acordat 
la Londra, șeful diplomaţiei 
britanice, Jeremy Hunt, a criticat 
acţiunea rușilor. „Nu suntem de 
acord cu folosirea oamenilor 
în jocuri de șah diplomatice”, 
a afi rmat el. De la scandalul 
Skripal încoace, relaţiile între 
Rusia și Marea Britanie s-au 
răcit. Hunt a spus că ministerul 
său verifi că permanent pentru 
care ţări se impune emiterea 
avertismentelor de călătorie – 
declaraţie care poate fi  înţeleasă 
ca o ameninţare indirectă la 

adresa Kremlinului.
Familia americanului arestat, 

în vârstă de 48 de ani, crede cu 
tărie în nevinovăţia sa. Scopul 
deplasării la Moscova ar fi  fost 
nunta unui prieten. Paul nu 
vorbește rusa, dar merge des 
în Rusia, fi indcă este interesat 
de această ţară, de poporul rus 
și de religia ortodoxă. Presa 
americană îl prezintă pe Paul N. 
Whelan ca pe un mare amator 
de călătorii cu trenul prin Rusia, 
colecţionar de suporturi pentru 
pahare de ceai sovietice.

Whelan, fost pușcaș marin, 
care a luptat de două ori în 
Irak, se declară un simpatizant 
al președintelui Donald Trump. 
Locuiește în Michigan, unde 
conduce Departamentul de 
securitate al unui producător de 
componente auto.

Expertul Paul Felgenhauer 
afi rmă că americanul reţinut 
în Rusia ar putea fi  eliberat la 
schimb cu Maria Butina – o 
studentă cu cetăţenie rusă, 
judecată la Washington. Ca 
agent al Moscovei, Butina ar fi  
urmărit să se infi ltreze în unele 
cercuri, între care și puternica 
National Rifl e Association 
(NRA), acuză partea americană.

Pentru a i se reduce pedeapsa, 
femeia ar fi  ajuns la o înţelegere 
cu Procuratura să își recunoască 
vinovăţia – declaraţie pe 
care recent, Ministerul rus al 
Afacerilor Externe a numit-o „o 
mărturie forţată, falsă”.

upă arestarea la

din Zona euro

Nouriel Roubini a fost numit profetul crizei. Roubini a reușit să transforme acest supranume într-un adevărat brand personal. 
Mulţi economiști au încercat să meargă pe urmele lui Roubini prevestind o serie întreagă de evenimente, inclusiv venirea 

unei noi crize, menţionează Constantin Rudniţchi pentru RFI.
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Nici la un ceas de la incident câteva echipaje de poliție 
au primit ordin să-l rețină pe Pavel Grigorciuc, iar 

seara, poliția anunță că acesta este reținut în baza plângerii 
lui Sergiu Sîrbu de agresiune fi zică: cauză penală (de ce nu 
administrativă?!) pentru acțiuni de huliganism. În același 
regim de urgență, la o zi, Judecătoria Chișinău emite mandat 
de arest pentru 30 de zile, judecătoarea Ludmila Barbos 
dispunând desfășurarea ședinței cu ușile închise. Conținutul 
anchetei și deciziei instanței denotă un vădit caracter „la 
comandă”. Vom trece peste învinuirile de doi bani ale 
procurorului precum că Grigorciuc, aplicându-i „deputatului 
Sîrbu o palmă peste obraz”, a demonstrat „o crasă lipsă de 
stimă față de societate”, peste afi rmațiile judecătoarei că încă 
„nu au fost stabilite toate detaliile infracțiunii și complicii” 
inculpatului, peste alte fraze de umplutură din actele 
incriminatorii. Cel mai suspicios este faptul că au dispărut 
subit imaginile video de pe camerele de supraveghere din 

cafeneaua „Penthouse” care au surprins altercația dintre cei 
doi. Mai mult, ele ar putea proba dacă pătimitul Sîrbu, după 
palma (sau pumnul ?!) aplicată, a fost dus pe targă sau pe 
brațe ori s-a grăbit să spele putina pe propriile picioare, cum 
ne-au confi rmat mai mulți martori ce n-au nici un interes 
cu părțile. Și dacă într-adevăr „colegii de partid”, care era 
de fapt unul singur, alt vicepreședinte al PDM, Vladimir 
Cebotari, fost ministru al justiției, a intervenit pentru a 
curma altercația și l-a amenințat pe Grigorciuc că va avea 
grijă să i se aplice cele mai severe măsuri de pedeapsă. 

Nu se știe dacă ancheta și instanța s-au condus mai mult 
de buchea legii ori de un comunicat de presă al PDM, în care 
democrații învinuiesc de incident Blocul ACUM. „Acest 
comportament nu are nicio legătură cu valorile europene 
pe care reprezentanții formațiunii politice susțin că le 
promovează”, se spune în comunicat. PDM atenționează de 
asemenea că agresivitatea în discurs și incitarea la violență 
ca arme politice reprezintă lucruri extrem de periculoase, 
tulbură și dezbină societatea și pot afecta grav climatul 

politic din Republica Moldova. Din numele Blocului 
ACUM a răspuns Andrei Năstase cu o postare stângace 
tot pe Facebook. „Moldova nu este o țară normală, este un 
lagăr în care bucata de pâine dezumanizează! Din astfel de 
lagăre, scapă cine poate! Violența regimului naște violență. 
Iată cum s-a ajuns ca un deputat PD să fi e pocnit în centrul 
orașului. Oamenii s-au săturat, nu mai suportă aroganța și 
violența regimului. Este prea mult, prea violent, prea trist și 
prea dureros. Așa nu se mai poate!”, se lamentează liderul 
Platformei DA într-un context ce balansează între acuzare 
și dezvinovățire. 

Și internauții nu au ratat ocazia să intre în polemici, 
comentând unii declarația PDM la adresa blocului ACUM, 
alții creionând portretele celor doi. Deputatul blocului 
ACUM, Dumitru Alaiba, scrie că prin această palmă dată lui 
Sîrbu de fapt PDM ar fi  câștigat, un fruntaș de-al său fi ind 
victimizat. Alți internauți sunt nedumeriți de califi cativele 
„activistul” și „interlopul” Grigorciuc, cu care operează 
diferite surse media, mă rog, care și cu cine sunt părtinitoare. 
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

„Sergiu, te cunosc sufi cient de bine, am discutat cu tine de multe ori pe parcursul celor 8 
ani de activitate parlamentară. Când erai membru al fracțiunii PCRM păreai un tânăr 

ce studiază, analizează, credeam că ai șanse să devii un bun jurist și că ești doar un rătăcit în 
politică. În discuțiile private spui lucruri normale, te străduiești să creadă interlocutorul că nu ai 
de ales, ești nevoit să faci jocul stăpânului tău... Nu e așa, Sergiu! Ție îți face plăcere să te guduri 
în fața lui, a bandiților care au acaparat instituțiile statului. Te folosesc în cele mai murdare 
jocuri parlamentare. Nu o dată ai prezentat proiecte de legi și hotărâri, conținutul cărora îl 
cunoșteai superfi cial, ele fi ind scrise de alții în altă parte. Ai decăzut moral, dar și profesional 
atât de jos, încât nu mai este loc unde să cazi... E alegerea ta și nu am cum să te ajut. Un lucru 
însă ți-l cer în calitate de profesoară și colegă de legislativ: retrage cererea pe care ai scris-o la 
poliție, învinuindu-l pe fostul tău coleg, Pavel Grigorciuc. Știi bine că nu ți-a cauzat nicio leziune 
corporală, a fost o reacție neinspirată la insultele tale bădărănești. Justiția stăpânului tău îl 
va priva de libertate, iar pe conștiința ta se va mai încrusta o ticăloșenie... Fii bărbat, Sergiu, 
încearcă să spui și magicul cuvânt NU!

EROII MEI SUNT DOI COCOȘI, CA OFIȚERII LA EROII MEI SUNT DOI COCOȘI, CA OFIȚERII LA 
PARADĂ. CI NU-S DELOC DIN TOPÂRCEANUPARADĂ. CI NU-S DELOC DIN TOPÂRCEANU

Pasajul din capo acestui articol este extras din 
scrisoarea deschisă a deputatei Maria Ciobanu, fostă 

membră a PLDM, în prezent a Blocului ACUM, adresată 
vicepreședintelui Partidului Democrat Sergiu Sîrbu. Motivul 
– un scandal privat, cu insulte bădărănești și chiar pumni, 
dar „servit” publicului cu sos politic. Însă cum în incident 
au fost implicate persoane cu trecut și prezent politic, pe 
marginea lui se încearcă a face politică la nivel înalt și cu 
bătaie strategică. 

Versiunea publică, de Facebook, a incidentului este una 
de pușlamale. Cei doi, Sergiu Sîrbu și Pavel Grigorciuc, s-au 
intersectat în fața cafenelei „Penthouse” din parcul central 
al capitalei. Primul coborând de la ședința de inaugurare 
a legislativului, care s-a epuizat în prea scurt timp, iar al 

doilea venind de la protestul organizat de Blocul ACUM 
în fața parlamentului. Când deputatul PDM intra în local, 
Grigorciuc recunoaște că l-a numit trădător. „Eu sincer îl 
consider trădător pentru că în opinia mea Sîrbu este un 
exemplu de corupție în Parlamentul Republicii Moldova”. 
Drept răspuns, Sîrbu „a avut obrăznicia” să-l insulte public 
pe Grigorciuc în prezența celor ce se afl au la terasa localului. 
„Fiind emoționat, i-am dat o palmă peste obraz... După 
aceasta el a continuat să mă insulte. Mai mult ca atât, din 
cafenea au ieșit și alți deputați PDM care m-au amenințat”. 
După care confl ictul s-ar fi  epuizat, susține Grigorciuc. 

În versiunea lui Sergiu Sîrbu, tot de pe Facebook (pentru 
claritate, atât către jurnaliștii care i-au cerut comentarii, cât 
și pentru cei care ar fi  prezentat denaturat cazul), deputatul 
își aștepta soția lângă intrarea în cafenea, unde s-a și 
„intersectat întâmplător cu susținătorul Blocului ACUM, 
Pavel Grigorciuc, vădit agitat după ce a participat la protestul 

din fața Parlamentului și imediat ce m-a văzut a început a 
striga și a mă insulta. Foarte calm i-am propus să intrăm în 
cafenea și să discutăm civilizat, lucru care poate fi  confi rmat 
de martori”. La „invitația civilizată” Grigorciuc a răspuns cu 
o lovitură „în partea dreaptă a capului”. „Am simțit doar o 
lovitură foarte puternică, fără să înțeleg dacă m-a lovit cu 
pumnul sau cu un obiect. Numai nu palmă a fost”.

Până în seară incidentul a căpătat o vădită conotație 
politică. Deputatul și-ar fi  pierdut cunoștința și ar fi  fost dus la 
Institutul de Medicină Urgentă, unde medicii i-ar fi  constatat 
„un traumatism cranio-cerebral închis de gravitate medie, 
care nu prezintă pericol pentru viață”. Cel puțin așa a afi rmat 
purtătoarea de cuvânt a instituției medicale. A doua zi însă 
mai mulți jurnaliști afl ă că Sîrbu nu a rămas peste noapte în 
spital și că, împreună cu soția, au organizat o transmisiune 
video dintr-un simplu salon de spital, în care, straniu, restul 
paturilor erau vădit libere. 

În ce ne privește, ne vom strădui să fi m absolut 
nepărtinitori în a informa cine sunt cei „doi cocoși”. De fapt 
nu-s de la Topârceanu și nici cocoși – sunt doi țâncani de la 
PCRM. Unul ajuns un pudel de saloane pe lângă împărați, 
iar altul rămas „cățel tărcat” de stradă. Sîrbu și Grigorciuc 
au fost cândva colegi de PCRM. Decât că primul cu bilet de 
partid de la Voronin, iar celălalt cu bilet de comsomolist. 
Sîrbu, după facultate, ajunge consilier în administrația 
președintelui Voronin, ulterior, când PCRM trece în 
opoziție, este șeful direcției juridice a CC al PCRM. Chiar 
devine principala portavoce a comuniștilor, criticând dur 
guvernarea AIE și luând în zefl emea acidă pe foștii colegi 
„trădători ai partidului” – Lupu, apoi Dodon, Greceanîi ș. a. 
Dar la nici jumătate de an devine și el transfug în PDM. E 
drept că nu chiar de dragul doctrinei, ci contra unei „prime” 
de 400 mii de euro. Tot de aici „i se trage” un apartament 
de zile mari, limuzină de lux, post de vicepreședinte, iar 
benevol – pudelul lui Plahotniuc, scenarist și regizor de 
talk-show-uri televizate marca PDM. În ultimul scrutin a 
fost clovnul democraților care a distrat publicul și de care a 
râs tot electoratul. 

Ajuns vicepreședinte și cea mai fi delă slugă a lui 
Plahotniuc, și-a slobozit gura mare, limba nu-i mai încape 
în ogradă. Arogant și tot mai doldora de emfază, foarte des 
își permite să trateze cu dispreț și etichetări acide colegii 
deputați care nu-i țin isonul sau nu fac vocea a doua în corul 

PDM, să înfrunte grosolan reprezentanții societății civile, 
invitați la consultări în comisii, când aceștia nu sunt de acord 
cu „domnul deputat”. După eșecul PD în intenția de a folosi 
sintagma „integrare europeană” în campania electorală 
(includerea ei în Legea Supremă), nu mai dădea rând altor 
invitați ai TVR Moldova să-și spună opiniile, tot fl uturând 
cu portretele celor ce nu au susținut votul PD și numindu-i, 
din minut în minut, trădători. Firește, considerându-se 
erou, și nu trădător că nu a susținut introducerea sintagmei 
„limba română” în Constituție în locul anacronismului 
„limbă moldovenească”. Pestriț în cerul gurii, nu o singură 
dată a devenit ținta mai multor altercații chiar din partea 
foștilor colegi comuniști sau deputați din alte fracțiuni. Și 
acum minte fără nici o remușcare atât despre incident, cât și 
atunci când îi răspunde „cu toată fermitatea” Mariei Ciobanu 

că nu a scris nici o plângere asupra lui Grigorciuc. Doar că 
cei de la poliție, la nici o oră de la postarea răspunsului, 
au făcut publică, pe același Facebook, fotografi a plângerii 
„domnului deputat”.  

Pavel Grigorciuc nu a dus la bun sfârșit facultatea, 
preferând aripa tânără a PCRM: fără studii superioare, 
corespondent al gazetei „Comunistul”, apoi moderator al 
platformei de dezbateri „Grenada”, iar când PCRM s-a trezit 
în opoziție, mereu în primele rânduri ale protestelor. La 
alegerile din 2009 a militat activ pentru PCRM, inclusiv 
pentru colegul Sergiu Sîrbu prezent în liste. Peste un timp 
devine unul dintre membrii activi ai „grupului Petrenco”, 
mai bine zis al grupării extremiste „Antifa”. Cei mai mulți 
dintre membrii ei, în frunte cu ex-comunistul Petrenco, 
au fost condamnați la închisoare cu suspendare pentru 

protestul din fața Procuraturii Generale din 
6 septembrie 2015. Grigorciuc a nimerit de 
mai multe ori în vizorul poliției, ultima dată 
în 2017, când a încercat să treacă de cordonul 
INP ce menținea ordinea și securitatea 
publică în preajma hotelului unde avea loc 
Conferința internațională consacrată celor 
25 de ani a Procuraturii Republici Moldova. 
Nelipsit ulterior la protestele socialiștilor, pe 
care ulterior i-a criticat vehement, acum s-a 
trezit printre protestatarii Blocului ACUM, 
fără a se ști cine l-a invitat. Mai degrabă 
recidivist decât activist, acum riscă până la 5 
ani privațiune de libertate. 
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DOI CAVALERI ARISTOCRAȚI, / DINTR-O 
PRIVIRE OFENSAȚI / ÎNCEP DUELUL FĂRĂ SPADĂ

DIN AMÂNDOUĂ (TOATE) PĂRȚILE/ 
SE-NCEP OSTILITĂȚILE

UN PUDEL DE SALOANE ȘI UN CĂȚEL TĂRCAT 
DE STRADĂ   
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Germania are nevoie de forţă califi cată 
de muncă, mai ales, dar nu numai, 

în domenii precum îngrijire și sănătate. Ce 
e mai confortabil decât să caute în imediata 
vecinătate?

Ferm împotriva imigraţiei sunt astăzi 
doar veșnicii nostalgici sau populiștii de 
dreapta. „Migraţia califi cată” reprezintă 
noua terminologie miraculoasă. Germania 
dă dovadă de deschidere și se aruncă în 
lupta pentru cele mai bune creiere din 
întreaga lume.

Ce este de criticat atunci când guvernul 
federal planifi că să faciliteze accesul 
tinerilor din Balcani pe piaţa muncii din 
Germania, de exemplu? Asistente medicale 
din  Kosovo? Nimic nu este de criticat, 
evident, cu atât mai mult cu cât, în Kosovo, 
chiar există asistente șomere, care doresc cu 
adevărat să lucreze în Germania.

În plus, dacă ne luăm după statistici, cei 
mai mulţi dintre cei care aleg să vină în 
Germania au deja rude aici. Guvernul din 
Kosovo nu le pune beţe în roate. Iar cel 
german, cu atât mai puţin. Ar fi  așadar o 
idee bună, o afacere curată.

DEPOPULAREA EUROPEI 
DE EST

În Europa de Est, lucrurile sunt altfel. E 
adevărat că multe asistente sunt șomere, așa 
de pildă în Kosovo, dar nu pentru că nu ar 
fi  nevoie de ele, ci pentru că nu există bani 
pentru a le angaja. Niciun alt stat din Europa 
nu alocă atât de puţini bani pentru sănătate, 
precum cel mai tânăr de pe harta Europei. 
„Îngrijește-te singur!” – așa sună sloganul 
pe care republica îl servește bolnavilor ei.

Nu doar din statele balcanice, ci și din 
ţările aderate mai recent la UE, exodul 

spre Occident este evident. De la căderea 
comunismului, Letonia a pierdut deja un 
sfert din populaţie, iar România și Lituania 
aproape o șesime.

Până și din Ungaria au emigrat circa șase 
procente. În Bulgaria, trăiesc astăzi cu 22 la 
sută mai puţine persoane faţă de 1990, iar 
prognozele prevăd că, până în anul 2050, va 
mai dispărea un sfert din populaţie. Situaţia 
se datorează în proporţie de două treimi 
emigraţiei, iar restul de o treime ţine de 
scăderea natalităţii.

LIPSA DE PERSPECTIVE ȘI 
SLABA CALITATE A VIEŢII

România are, în spaţiul UE, cel mai mic 
număr de medici raportat la populaţie, iar 
Kosovo se afl ă pe ultima poziţie în această 
privinţă la nivelul întregii Europe.

Și în alte branșe lipsa de personal este 
tot mai acută. De pildă, în domeniul 
construcţiilor. În zonele estice, în care 
economia este în plin avânt, construcţiile 
rămân neterminate din cauza lipsei de 
muncitori. Dacă salariile ar fi  mai mari, 
atunci preţurile locuinţelor ar crește, iar 
cei veniţi din provincie nu și le-ar putea 
permite. Un cerc vicios, așadar.

Nu mai este, cu mici excepţii, pura sărăcie 
cea care îi mână pe oameni să plece de acasă. 
Ei pleacă pentru că pot. Occidentul atrage 
cu specializări mai interesante. Persoanele 
cu pregătire solidă apreciază atmosfera 
internaţională din metropolele occidentale.

Și diferenţele de salarii joacă un rol, 
chiar dacă nu unul decisiv. Chiar plăcută 
nu este munca în sectoarele prost plătite 
din Germania, de exemplu. Oamenii s-ar 
întoarce acasă. Și chiar cei convinși de faptul 
că, spre exemplu, copiii pot crește vorbind 
limba maternă sau că părinţii bătrâni au 
nevoie de sprijin, se lovesc de piedici precum 
salarii mult mai mici, nerecunoașterea 
califi cărilor sau birocraţia omniprezentă.
LOZUL NECÂȘTIGĂTOR REVINE 

ESTULUI
Cei care revin acasă găsesc de multe ori 

posturile bune ocupate de persoane mai 

slab califi cate, dar cu relaţii mai puternice. 
Cei mai deschiși, cu spirit de aventură, au 
luat drumul străinătăţii; acasă au rămas, în 
general, cei ceva mai comozi, mai rigizi.

Oamenii originari din zonele defavorizate 
sau din provincie resimt, la întoarcere, lipsa 
posibilităţilor de petrecere a timpului liber, 
dar și a seriozităţii activităţii autorităţilor sau 
a tribunalelor. Surprinzător, în ţările estice, 
scăderea populaţiei nu este un subiect intens 
tematizat, iar atunci când este abordat, se 
face într-un mod ciudat. Mai ales exponenţii 
formaţiunilor de dreapta condamnă „ciuma 
albă” și dispariţia naţiunilor, le îndeamnă 
pe femei să se întoarcă la cratiţă și pun 
emigraţia pe același nivel cu trădarea de 
ţară. Cei moderni, înclinaţi către reforme, 
se abţin de la critică, poate și pentru că și ei 
se gândesc, din când în când, să-și încerce 
norocul în altă parte.

Trebuie întreprins ceva. Dacă regiuni 
întregi se depopulează, satele reintră în 
posesia naturii, sistemele de pensie se 
prăbușesc și nimeni nu mai rămâne la ţară 
pentru a-i îngriji pe bătrâni și pe bolnavi, 
mai devreme sau mai târziu problema va 
deveni mai comunitară.

PROBLEMELE DE MÂINE
Politica structurală e, înainte de toate, 

o problemă a statelor membre. Dar ce pot 
face aceste state, atunci când nu dispun de 
mijloacele necesare susţinerii regiunilor. 
Modelul de dezvoltare din perioada post-
comunistă, cu masive investiţii străine, nu 
mai este o soluţie.

Cresc salariile și atunci, poate, salariaţii 
rămân. Dar investitorii pleacă mai departe. 
Iar impozitele mici, cu care i-au atras 
cândva statele respective, au afectat bugetele 
din care ar trebui fi nanţată dezvoltarea 
regională, de  exemplu.O Europă care astăzi 
se bucură de forţă de muncă din Est va 
trebui, mai devreme sau mai târziu să se 
îngrijească de cei rămași acasă. Mai întâi, ar 
putea fi  consolidate fondurile de coeziune, 
în loc să fi e reduse. Fondurile nu ar mai 
trebui alocate în funcţie de populaţie, ci 
ţinând cont de regiune. Ar fi  un început.
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Doi piloţi americani au fost răniţi, 
după ce militarii chinezi i-au 

orbit cu sisteme laser când aterizau la 
baza militară din Djibouti, a anunţat 
Pentagonul. Piloţii unui avion cargo 
C-130 au suferit leziuni minore ale 
ochilor, după ce au fost orbiţi cu un 
sistem laser militar, manevrat cel mai 
probabil de chinezi.

Mai multe incidente similare au 
avut loc în regiunea care găzduiește o 
bază militară americană și una chineză. 
Pentagonul a înaintat Beijingului o 
plângere ofi cială.

Baza militară americană, situată lângă 
aeroportul internaţional din Djibouti, 
este singura facilitate a SUA din Africa 
și este folosită pentru operaţiuni 
antiteroriste din Africa de Est și Yemen. 
În jur de 4.000 de militari americani se 
afl ă acolo.

China, afl ată în plină expansiune 
militară, și-a inaugurat, anul trecut, 
propria bază, la mică distanţă de cea a 
SUA. Utilizarea sistemelor laser pentru 
orbirea piloţilor este o tactică folosită 
încă din timpul Războiului Rece de către 
URSS.

PILOŢI AMERICANI, ATACAŢI PILOŢI AMERICANI, ATACAŢI 
CU SISTEME MILITARECU SISTEME MILITARE

 LASER DE CHINEZI LASER DE CHINEZI
Un imam de la 

moscheea As-
Sunnahm din  Viena, a făcut 
apel la înfi inţarea unui stat 
islamic și la introducerea legii 
islamice (Sharia) pe teritoriul 
austriac, scrie site-ul Kronen 
Zeitung. Discursul rostit de 
iman la moscheea As-Sunnah 
a ajuns apoi la Parchetul din 
Viena.

Conform traducerii din 
limba arabă, predicatorul în 
mod clar dorește să creeze 
un stat islamic și să introducă 
Sharia (legea islamică) pe 
teritoriul Austriei, mesajul 
său vizându-i în special pe 
„necredincioși”.

Politicianul Leo Kohibauer 
a declarat că acest caz trebuie 
anchetat de autorităţi, pentru 
că incită la ură. „Presupun 
că, în spatele acestei asociaţii, 
se afl ă extrem de periculoasa 
Frăţie Musulmană. În urma 
discursului radical, de incitare 
la ură, postat pe Facebook 
și YouTube, vom informa 

Parchetul din Viena”, a spus 
acesta.

Un lider al partidului 
Islam, din Belgia, a făcut 
declaraţii similare, cu o 
lună mai înainte, cerând 
introducerea unui stat islamic 
și aici. De asemenea, separarea 
bărbaţilor și femeilor în 
mijloacele de transport 
public și introducerea legii 
islamice în acest stat european 
au fost enunţate ca scopuri 
primordiale ale formaţiunii 
Islam.

Dacă cel mai cunoscut 
partid de sorginte islamică 
din Europa este cel din Belgia, 
care se numește chiar  „Islam” 
și care vrea să impună Sharia, 
să amintim că și în Austria 
există o astfel de formaţiune. 
Noua Mișcare pentru Viitor 
(NBZ) a fost fondată de 
turci, ca reacţie la declaraţiile 
anti-islam ale guvernanţilor. 
Scopul formaţiunii, care a 
luat naștere în 2016, este de 
a face auzită vocea turcilor în 
politica austriacă.

EUROPA DE EST SE AUTODESFIINŢEAZĂ

APEL PENTRU TRANSFORMAREAAPEL PENTRU TRANSFORMAREA  
AUSTRIEI ÎN STAT ISLAMIC

Parchetul din Viena” a spus Dacă cel mai cunoscut

Vestul și Nordul Europei se confruntă cu lipsa specialiștilor, iar Estul 
și Sudul, cu un șomaj ridicat. „Migraţia califi cată” pare soluţia 

miraculoasă. Dar Europa de Est are doar de pierdut, crede Norbert Mappes-
Niediek”, pentru DW.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

SPORT

PE SCURT • PE SCURT  • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

PLOIEŞTEANCA TEODORA IANCU, DE „AUR” PLOIEŞTEANCA TEODORA IANCU, DE „AUR” 
ÎN ATLETISMUL ŞI VOLEIUL JUVENIL ROMÂNESC…

FOTBAL (LIGA 2 / ETAPA 
26 / 24.III.2019) 

 ASU Politehnica Timișoara 
– FC Petrolul Ploiești 3-0 (2-0). 
Marcatori: Mera (8,35), Ursu 
(88), Eșec dureros, umilitor, în 
„Capitala” Banatului, la scor de 

neprezentare, deși echipei noastre 
i-a fost asigurată prezenţa la 
joc în condiţii optime, inclusiv 
transportul cu avionul…

Imensa dragoste de Petrolul a 
suporterilor de pretutindeni nu 
se regăsește pe gazon, în joc și 

rezultate și nici în preocupările 
prioritare a celor ce conduc 
Ploieștiul și Prahova…

 În cursa promovării, cu 
12 etape înainte de fi nal se afl ă: 
Sportul Snagov 59p, Academica 
Clinceni 58p, U Cluj 57p, Chindia 

Târgoviște 57p, Petrolul 53p… 
 În etapa viitoare (27), 

sâmbătă, 30.III.2019, la ora 18.30, 
pe Stadionul „Ilie Oană”, derby de 
tradiţie (DigiSport 1 TV): Petrolul 
– U Cluj…

Cu reputatul antrenor Gigi 

Mulţescu revenit la conducerea 
tehnică a echipei noastre (Daniel 
Timoft e – antrenor secund, 
Yuksel Yesilova -  preparator fi zic 
și Cătălin Mulţescu – antrenor cu 
portarii, în staff ), „Lupii Galbeni” 
speră… Hai Petrolul!

„AUR” ȘI CAMPIOANĂ A 
ROMÂNIEI, LA ATLETISM

În cei câţiva ani buni de intensă activitate 
în „sportul sporturilor” care este atletismul, 
Teodora Iancu a cucerit în pasionantele 
competiţii naţionale, la diferite categorii de 
vârstă (Copii 3, 2, 1…) și la diferite probe; 
două medalii de argint la 60 m garduri, 
două de argint la săritura în înălţime și 
una de bronz la aruncarea suliţei. Recent, 
Teodora Iancu a cucerit și mult visata 
medalie de aur, la Campionatul României 
de Atletism (Indoor, Bacău, 16-17.III.2019, 
Juniori 3, 307 atleţi, 174 la feminin, 133 la 
masculin, de la 86 de cluburi), în proba de 
Săritura în înălţime, în care cu performanţa 
de 1,58 m, reprezentanta Clubului Sportiv 
Municipal Ploiești (antrenor prof. Augustin 
Iancu – tatăl sportivei, care este și secretar 
general al Federaţiei Române de Atletism) și 
a Clubului Sportiv Școlar Ploiești (antrenor 
federal  - prof. Robert Munteanu), la care 

este dublu legitimată, și-a adjudecat titlul 
de Campioană a României, depășind pe 
podium atletele Ioana Lichi (CSȘ-SCM 
Bacău) – „argint” cu 1,55 m și Andrada Popi 
(CNS Cetate Deva) – „bronz”, cu 1,52 m.

PERFORMERĂ ȘI ÎN VOLEI, ÎN 
ECHIPA DE CADETE A ROMÂNIEI

Pasionată polisportivă (la Școala 
Gimnazială „Radu Stanian”, la „primar” sau 
„gimnazial” a făcut de toate…), Teodora 
Iancu a început și voleiul, tot la CSM 
Ploiești, sub „bagheta” reputatului profesor 
antrenor, fostul internaţional Robert 

Tvardochlib, continuând drumul măiestriei 
la o unitate de învăţământ și cu profi l 
sportiv – Colegiul Tehnic Feroviar („CTF”) 
„Mihai I” București, în cadrul căruia este 
școlarizată în clasa a VIII-a.

De la echipa de volei CTF Mihai I 
București, Teodora Iancu a fost selecţionată 
în echipa de cadete a României U 16, care în 
curând (25-28.IV.2019) va evolua la Ploiești 
(Sala Olimpia) în Grupa C a Preliminariilor 
Campionatului Europei, în care se va 
confrunta cu reprezentativele similare ale 
Cehiei, Slovaciei și Letoniei și în care prima 
clasată se va califi ca la Turneul Final ce se 
va desfășura (13-21.VII.2019) în Italia și 
Croaţia.

SUPORTUL PERFORMANŢELOR
Îmbucurătoare ascensiunea sportivă 

a tinerei Teodora Iancu se datorează 
sprijinului celor două mari structuri sportive 
prahovene – CSM Ploiești (director Cristian 
Nica, director adjunct Lucian Rădulescu) 
și CSȘ Ploiești (director Silviu Stănescu, 
director adjunct Doru Munteanu), a altor 
structuri sportive și în mod deosebit al 
minunatei familii, din generaţie în generaţie 
și cu, „cultul” sportului.

Câteva „cuvinte ale inimii” despre 
admirabila familie se cuvin… Tatăl Teodorei 
Iancu, profesorul Augustin Iancu. În paralel 
cu munca și pasiunea antrenorului, cu 
onoranta misiune de la Federaţia Română 
de Atletism, a concurat și a acumulat 
medalii (peste 40…) în competiţii „Masters” 
cucerind inclusiv „aurul” european la 
110 m garduri și chiar medalia de aur 
mondială în proba de săritura în înălţime. 
Preţuiţi „sponsori” morali ai Teodorei sunt 
sora sa Erica (9 ani), mama sa – profesoara 
Laura Iancu și nu în ultimul rând „buna” 
bunică, nimeni alta decât prof. dr. Emilia 

Iancu – manager director general al 
Muzeului Judeţean de Știinţe ale Naturii 
Prahova.

Gânduri și rânduri pioase și faţă de 
fostul meu coleg, regretatul profesor și 
director școlar Victor Iancu, fost atlet suliţă 
și handbalist Poli Iași și la Petrolul Ploiești, 
regretatul bunic al Teodorei, cel ce i-a 
îndrumat și primii pași și care, ca antrenor 
profesor a lansat mari sportivi precum 
maestrul emerit al sportului la handbal, 
medaliat olimpic cu România – Dumitru 
Marian din Ploieștiori – Blejoi, câștigător 
cu România a Super Cupei Campionilor 
Mondiali și Olimpici…

Teodora Iancu (și familia sa…), mândrie 
și onoare pentru „Orașul Aurului Negru” 
Ploiești, pentru Prahova noastră dragă…

AUR” ȘI CAMPIOANĂ A

Iancu manager director general al

EŞEC UMILITOR…EŞEC UMILITOR…

O autentică speranţă a sportului românesc, tânăra ploieșteancă Teodora Iancu, la nici 15 ani (născută în Ploiești, la 
10.IV.2004), componentă a loturilor naţionale de atletism și de volei ale României . U 16 (Under 16, sub 16 ani…), 

susţinută benefi c de minunata sa familie și de marile structuri sportive pe care le reprezintă, pășește cu succes pe treptele 
performanţei…

Teodora Iancu – „aur”Teodora Iancu – „aur”

Teodora, peste 1,58 m…Teodora, peste 1,58 m…

La volei, cu CTF „Mihai I” La volei, cu CTF „Mihai I” 
Bucureşti, Teodora  în atac…Bucureşti, Teodora  în atac…

Volei, la CSM Ploieşti, cu Volei, la CSM Ploieşti, cu 
Teodora Iancu (nr. 10…)Teodora Iancu (nr. 10…)

Robert Munteanu, Robert Munteanu, 
Teodora Iancu, Teodora Iancu, 
Augustin IancuAugustin Iancu

Bucurie maximă, Bucurie maximă, 
tată şi fi ică…tată şi fi ică…

Imagini: wwwcsmploieşti.roImagini: wwwcsmploieşti.ro
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